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Milí čtenáři,
ve dnech 15. až 17. července se Vám naše občanské sdruže-

ní pokusilo co nejvěrněji přiblížit dobu raného středověku. Naše 
obec se z části přenesla do desátého století.

Místnímu správci Jaromírovi a jeho spanilé paní Hildegardě se 
narodil prvorozený syn a tak velká sláva byla nachystána.

Páteční průvod Jaromírovy družiny a jeho poddaných zamířil za 
troubení rohů a hlomozu bubnů do města. Na náměstí vyřkl vele-
ctěný kněz Pachomius pozvání na sobotní oslavu, která se konati 
měla na louce naproti fotbalovému hřišti, kde v podvečerních ho-
dinách vyrostl dobový tábor bojovníků.

Sobotní sláva začínala v poledne a k vidění zde byly stánky 
s rozličnými výrobky kupců, kteří nabízeli své zboží.

V samotném táboře mohli návštěvníci spatřit ukázky řemesel, 
které ovládali naši předci, například tkaní a barvení látek, výrobu 
sítí, ozdobných stuh a šperků.

Vystavené zbraně a zbroje si mohli diváci nejen prohlédnout, ale 

také vyzkoušet či potěžkat. Hlavní část programu začala krátce 
po třetí hodině. Správce Jaromír se svou ženou, družinou a sy-
nem, kterého se chystal nechat pokřtít, vyrazili na pochod  do 
místní osady, kde proslavený kněz zázraky konal. Nežli však svatý 
otec obřad dokončil, zasvištěly vzduchem šípy a zasáhly nejbližší 
vojáky. Vůdce rodu Božkovců, kteří ještě nepřešli na víru křesťan-
skou a dále drželi v úctě své prastaré slovanské bohy, zaútočil. 
Jeho kmeni se nevedlo dobře, hlad a sucho je vyhnalo na loupež-
né tažení a šaman nakázal mu najmout nemilosrdné žoldáky ze 
severních zemí pod vedením Hruta Hnědého Ukrutného. S jejich 
pomocí získá bohatství a hlavně hlavu kněze, jež na ně všechny 
pohromy seslal.

Začal boj, jejž neozbrojení křesťané nečekali. Kdo nebyl zabit, 
utekl společně s raněným Jaromírem do nedaleké tvrze. Zde na-
rychlo shromáždil vojáky a proti nevěřícím na pochod se vydal. 
Mezitím pohané drancovali vesnici a radovali se z kořisti. Zajaté-
ho kněze pověsili na kříž a chystali se jej umučiti k smrti. To se jim 
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však podařilo jen z části, neb Jaromír se 
svou armádou již dorazil a předešlý masa-
kr jeho družiny vrátil Božkovcům i s úroky.

Ti se však vzchopili a podnikli svůj po-
slední útok, ale víra křesťanů a hlavně je-
jich lepší výzbroj dokázaly nevěřící zatlačit 
zpět a rozdrtit jejich řady.

Jediní dva utekli - pohanský šaman 
a vůdce žoldáků, jehož srdce zaplálo tou-
hou po odplatě, neb všichni jeho věrní byli 

pobiti a on potupen. To je však již jiný pří-
běh... 

V neděli se konala repríza sobotní bi-
tvy a oba dva dny počasí přálo, takže byli 
spokojeni nejen účinkující, kterých bylo 
více než 140 (bitvy se jich účastnilo přes 
70!), ale snad také diváci.

Doufáme, že se Vám akce líbila a záro-
veň bychom chtěli poděkovat všem, kteří 
nám s přípravami pomáhali.

Na závěr bychom Vám rádi oznámili, že 
od 12.8. 2005 máme nový název. Nejme-
nujeme se již Dunkelheim, ale Midgard. 
Taktéž naše webové stránky se změnily 
a naleznete je spolu s fotografiemi nejen 
z této akce a mnoha dalšími zajímavostmi 
na www.midgard.wz.cz

S pozdravem za občanské sdružení Midgard 
David Tůma a Ondřej Doležal

Nemohu nereagovat na otázku pana mís-
tostarosty PhDr. Petra Dvořáka: „Jaké bude-
me mít náměstí?“ a rád bych zrekapituloval 
celkovou situaci.

Jak všichni víte, jedním z volebních bodů, 
s kterými šlo SNK Sdružení nezávislých do 
voleb 2002, byla i rekonstrukce náměstí. 
A proto bylo koncem roku 2003 zadáno vý-
boru výstavby, architektonického rozvoje, 
dopravy a životního prostředí připravit pod-
mínky pro vyhlášení veřejné zakázky pro vy-
pracování architektonického návrhu úpravy 
Masarykova náměstí. V lednu 2004 zastu-
pitelé  odsouhlasili vyhlášení veřejné zakáz-
ky, která byla zveřejněna na úřední desce, 
v Životě Mnichovic a zároveň bylo osloveno 
18 doporučených architektů. Nakonec byly 
předloženy 4 návrhy, které byly po dobu 
měsíce a půl vystaveny na MěÚ Mnichovi-
ce, během kterých se občané mohli  k ná-
vrhům vyjádřit. Poté se sešla hodnotící ko-
mise, která vybrala projekt, který splňoval 
podmínky dané městem. S tímto a dalšími 
návrhy byli seznámeni všichni zastupitelé 
a nikdo z nich neměl žádné zásadní připo-
mínky. V květnu 2004 se uskutečnilo veřejné 
zasedání, na kterém byl představen vítězný 
návrh Ing. arch. Maška, proběhla živá dis-
kuse a nakonec byl jednomyslně tento ná-
vrh zastupiteli podpořen (včetně zastupitele 
PhDr. Petra Dvořáka).

Jelikož prostor náměstí je svým terénem, 
dispozicí, umístěním sítí a dopravou složitý, 
byla od té doby svolána již celá řada pra-
covních schůzek s architektem a odborníky 
a tak se původní projekt stále vyvíjel, aby 

byl co nejvíce funkční a plocha náměstí 
sloužila co nejlépe široké veřejnosti. Napří-
klad bylo přepracováno prostranství před 
pomníkem obětem 2. sv. války; vzhledem 

k velkému převýšení horní části náměstí 
bylo změněno parkování; uprostřed náměs-
tí vzniklo nízké široké pozvolné schodiště, 
které bude sloužit jako „amfiteátr“ při koná-

Náměstí
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Rozhovor s...
… Mgr. Marcelou Erbekovou, ředitelkou ZŠ v Mnichovicích

Paní ředitelko,
uplynuly dva roky od Vašeho nástupu do 

funkce ředitelky školy. Mohli bychom Vám při 
této příležitosti položit pár otázek?

1. Nelitujete?
Ne. Vždy, když je hodně práce nebo jsou 

nějaké problémy si řeknu, že jsem si práci 
ředitelky školy vybrala sama a mám tedy, co 
jsem chtěla.

2. Z čeho máte největší radost? 
Radost mám vždycky, když se nám něco 

povede, když vidím spokojené lidi kolem 
sebe, ať už žáky a jejich rodiče, učitele i ostat-
ní zaměstnance školy. Protože dobrá škola je 
především o lidech a o vztazích, které panují 
jak uvnitř, tak i vně školy. A já jsem přesvěd-
čená, že se nám daří z mnichovické školy 
dobrou školu krůček po krůčku budovat.

3. Co se Vám nepovedlo?
Teď by mohl následovat dlouhý výčet toho, 

co ještě není uděláno, co ještě ve škole ne-
funguje. Když jsem před dvěma lety nastupo-
vala, měla jsem představu, že všechno půjde 
rychle změnit a že je mi naprosto jasné, jaká 

by škola měla být. Dnes už jsem mnohem po-
kornější. A čím více toho o škole a dění ko-
lem školy vím, tím více si uvědomuji, že pojem 
„dobrá škola“ má opravdu spoustu výkladů. 
Jak už jsem řekla, škola stojí a padá s dobrý-
mi pedagogy. Vím, že máme v Mnichovicích 
řadu velmi dobrých učitelů, ale máme také 
několik těch, se kterými jsme se již rozloučili 
nebo kteří nás brzy opustí, které však nemá-
me (zatím), kým nahradit. Takže shrnuto: ještě 
se nepovedlo vytvořit stabilní pedagogický 
tým plně kvalifikovaných učitelů.

4. Na co se chystáte během následují-
cích dvou let?

Čeká nás práce nad školním vzdělávacím 
programem. Což znamená, že sami učitelé 
si vytvoří své učební osnovy a že tedy mni-
chovická škola bude taková, jakou si ji sami 
uděláme (samozřejmě v mezích zákona 
a rámcového vzdělávacího programu). Stále 
je naším cílem být školou pro všechny a po-
skytnout žákům, co nejkvalitnější základ vše-
obecného vzdělání. Být takovou školou, ze 
které děti v průběhu povinné školní docházky 
neodcházejí. I nadále budeme místem, kde 
děti i mnichovická mládež naleznou možnost 

smysluplného vyplnění volného času. A k to-
mu všemu potřebujeme dobré materiální zá-
zemí - a to je o financích. Takže budeme psát 
projekty k získání peněz přes různé granty, 
organizovat alespoň trochu výdělečné akce, 
neustále žádat zřizovatele o zvýšení příspěv-
ku škole a samozřejmě také si vzpomeneme 
na všechny naše sponzory, bez kterých by se 
řada akcí ve škole neuskutečnila.

5. A co Vaší práci říká rodina? Často vidí-
me večer Vaši kancelář rozsvícenou.

Tato otázka by měla patřit spíše mému 
manželovi a dětem, ale pokusím se odpově-
dět za ně. Samozřejmě bez pochopení rodiny 
bych tuto práci těžko mohla dělat, vím, že mě 
podporují a jsou rádi, když se mnichovické 
škole daří. Ale občas se přece jenom dozvím, 
že jsem v práci příliš mnoho, že by mě potře-
bovali na to či ono, ale já na to nemám čas. 
Ale ve skrytu duše doufám, že jsou na svou 
mámu pyšní.

Děkujeme za rozhovor a přejeme mnoho 
úspěchů v další školní činnosti.

Ing. Ivan Drbohlav

ní různých kulturních akcí; byla vypracována 
změna dispozice obslužné komunikace pro 
OD Mnichovka a bylo provedeno dalších 
několik drobných změn. Jako poslední byla 
upravena komunikace ve východní části 
náměstí, která bude více méně zachována 
v dnešním tvaru a to proto, že byla přislí-
bena investice od Středočeského kraje na 
nový povrch celé Husovy ulice a má být rea-
lizována ještě do konce letošního roku. Tím 
dojde i k zvětšení prostoru náměstí oproti 
původnímu návrhu.

K odsouhlasení všemi dotčenými orgány 
bylo zapotřebí řešit celou řadu technických 
a dopravních problémů, jako například ob-
sloužení zastávky autobusu ve směru ul. 
Pražská pro spoj, který na náměstí začíná, 
odvodnění náměstí, jeho převýšení nebo 

normový poloměr oblouku v křižovatce bez 
zásahu do stávajících lip. Nakonec se všech-
ny problémy podařilo vyřešit a před námi je 
návrh pro územní rozhodnutí. 

V rámci náměstí se řešila i parkovací stá-
ní pro automobily. Je to citlivá záležitost. 
Byly vedeny dlouhé diskuse o jejich počtu. 
V dnešní době město není schopno poskyt-
nout alternativní prostor pro parkování a tak 
nezbývá, než parkování na náměstí zacho-
vat. Ještě před rokem nebylo výjimkou, že 
na náměstí stálo více než sto aut. Dnešní 
návrh počítá s padesáti stáními. Někomu se 
tento počet může zdát nízký, jinému vysoký. 
Je ale určitě nižší, než náměstí dokázalo po-
jmout před rokem, kdy si mohl každý parko-
vat, kde se mu zlíbilo. 

Tématem parkování v centru města se za-

bývalo i zastupitelstvo. Proto koupě a smě-
na pozemku za trafikou u P. Stehlíka v roce 
2003 byla zastupitelstvem jednomyslně zdů-
vodněna právě pro vybudování parkovacích 
míst.

Myslím, že k rekonstrukci náměstí, o které 
se hovoří již několik let, přistupuje zastupi-
telstvo zodpovědně a je si vědomo, že re-
konstrukcí se vzhled náměstí částečně změ-
ní a já jsem přesvědčen, že k lepšímu.

Na závěr bych chtěl poděkovat panu mís-
tostarostovi PhDr. Dvořákovi za nabídku 
pomoci s rekonstrukcí náměstí. Škoda, že 
nepřišla v době, kdy byla vyhlášena veřejná 
zakázka na zpracování architektonického 
návrhu úpravy Masarykova náměstí a kdy 
mohl být i arch. Vávra osloven.

Mgr. Jakub Žvejkal

Zpráva o činnosti města a městského úřadu

Období 28. 6. 2005 - 26. 8. 2005

V měsíci červnu 2005 
• dne 28. 6. 2005 bylo v souladu s termínem 
v projektu předáno na Centrum pro regio-
nální rozvoj NUTS II Střední Čechy závě-
rečné vyúčtování projektu města „Vytvo-

ření informačního centra v Mnichovicích“ 
včetně monitorovací a závěrečné zprávy 
o realizaci a průběhu projektu 
• dne 28. 6. 2005 se starosta města 
zúčastnil shromáždění starostů Ladova kraje

• dne 29. 6. 2005 se uskutečnilo jednání na 
SFŽP ČR ve věci zadávací dokumentace 
na vodovod a kanalizaci 
• dne 30. 6. 2005 se uskutečnilo jednání 
s Úřadem práce Praha - východ ve věci 
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termínu provedení kontroly ve věci zřízení 
dotovaného pracovního místa na MěÚ - in-
formační centrum 
• dne 30. 6. 2005 se starosta města zú-
častnil valné hromady Regionu Jih

V měsíci červenci 2005 
• dne 7. 7. 2005 přijala zastupitelka měs-
ta Marcela Černá spolu s pracovnicemi 
informačního centra v nově otevřeném 
Informačním centru v  Mnichovicích dele-
gaci zástupců Ministerstva pro místní roz-
voj a EU ze Švédska, kteří přišli shlédnout 
první zrealizovaný projekt podporovaný 
Evropskou unií ve Středních Čechách a tím 
je „Informační centrum v Mnichovicích“ 
• dne 10. 7. 2005 přijala Mgr. Marcela Erbe-
ková ředitelka ZŠ Mnichovice a místosta-
rosta PhDr. Petr Dvořák v sále informační-
ho centra přípravnou zahraniční návštěvu 
pro projekt mezinárodní výměny mládeže, 
a to vedoucí zahraničních skupin z Eston-
ska, Slovenska, Polska, Turecka a České 
republiky, informační centrum zajistilo pro 
zahraniční návštěvu prohlídku Mnichovic 
• dne 11. 7. 2005 byla předána účastní-
kům veřejné zakázky na akci „Vodovod ve 
městě Mnichovice a kanalizace Mnichovi-
ce„ zadávací dokumentace k výběrovému 
řízení
• dne 13. 7. 2005 byla provedena zá-
stupci Úřadu práce Praha - východ 
kontrola pracovních podmínek v infor-
mačním centru, tak aby mohlo být roz-
hodnuto o dotování pracovního místa 
v informačním centru 
• dne 14. 7. 2005 byla vyhlášena veřejná 
zakázka na přijetí střednědobého a dlou-
hodobého úvěru městem Mnichovice na 
dofinancování investiční akce „Vodovod 
a kanalizace ve městě Mnichovice“ 
• dne 15. 7. 2005 bylo Úřadem práce Pra-
ha - východ předáno rozhodnutí o dotová-
ní jednoho pracovního místa v informačním 
centru v Mnichovicích na dobu minimálně 
jednoho roku 
• dne 15. 7. 2005 se uskutečnilo jednání na 
SFŽP ČR ve věci plánované výstavby vo-
dovodu a kanalizace ve městě Mnichovice 
• dne 18. 7. 2005 přijal starosta města a ta-
jemnice MěÚ návštěvu z dánského města 
Albertslund 
• dne 19. 7. 2005 se uskutečnilo jednání ve 
věci harmonogramu oprav komunikací ve 
městě Mnichovice 
• dne 19. 7. 2005 se starosta města zúčast-
nil jednání představenstva Regionu Jih 
• dne 21. 7. 2005 se uskutečnila kontrola 
komunikací, které je nutno opravit na Myš-
líně za přítomnosti zástupců Osadního vý-
boru na Myšlíně 
• dne 25. 7. 2005 se uskutečnilo jednání 
ve věci zadání informačního systému MěÚ 
v Mnichovicích 

• dne 26. 7. 2005 se uskutečnilo jednání 
s ředitelem SÚS Kutná Hora ve věci koor-
dinace prací z důvodu plánované  rekon-
strukce komunikace Husova (v úseku od 
křižovatky Masarykova nám. až na křižo-
vatku ke křížku), na kterou SÚS má v le-
tošním roce finanční prostředky a hodlá ji 
zrealizovat
• dne 27. 7. 2005 se uskutečnilo jednání 
s firmou Palis ve věci rekonstrukce a vyba-
vení dětských hřišť v Mnichovicích 
• dne 29. 7. 2005 se uskutečnilo na Měst-
ském úřadu Mnichovice v kanceláři staros-
ty otevírání obálek a hodnocení nabídek na 
veřejnou zakázku „Vodovod ve městě Mni-
chovice a kanalizace Mnichovice“  

V měsíci srpnu 2005 
• dne 1.8. 2005 si zástupci bankovních 
ústavů vyzvedli zadávací dokumentaci na 
veřejnou zakázku na poskytnutí středně-
dobého a dlouhodobého úvěru města 
• dne 1. 8. 2005 se uskutečnilo jednání 
na MěÚ Mnichovice se zástupci sdružení 
„Společnost pro podporu zdravého živo-
ta dítěte a matky v Mnichovicích“ ve věci 
spolupráce s městem Mnichovice a žá-
dosti o podporu  
• dne 2. 8. 2005 se uskutečnilo jednání na 
MěÚ Mnichovice s velitelem Policie ČR ve 
věci zajištění větší bezpečnosti ve městě 
Mnichovice 
• dne 2. 8. 2005 starosta města spolu s ta-
jemnicí MěÚ popřáli občanu města k vý-
znamnému životnímu jubileu a předali mu 
dárek
• dne 3. 8. 2005 byly projednány s Osad-
ním výborem Myšlín otázky zajištění likvi-
dace odpadů chataři, dodržování vyhlášky 
o veřejném pořádku a životním prostředí 
ve městě  
• dne 4. 8. 2005 se uskutečnilo koordinační 
jednání ve věci postupu prací na dětských 
hřištích
• dne 8. 8. 2005 se uskutečnilo jednání 
s architektem ve věci plánované opravy 
komunikace Husova v úseku od Masary-
kova náměstí v Mnichovicích  
• dne 8. 8. 2005 se uskutečnilo jednání 
s vedoucí dávek státní sociální podpo-
ry o schválení umístění schránky v Infor-
mačním centru v Mnichovicích na žádosti 
o dávky SSP, kterou  budou pracovníci 
SSP pravidelně vybírat
• dne 11. 8. 2005 byl městem Mnichovi-
ce převzat od Policie ČR automobil znač-
ky VOLVO do úschovy, jakožto nalezená 
věc, je zveřejněn na úřední desce města na 
dobu 1 roku 
• dne 15. 8. 2005 se konala porada staros-
ty města za účasti zastupitelů města 
• dne 16. 8. 2005 se na MěÚ uskutečnilo jed-
nání ve věci konečného schválení Lesního 
hospodářského plánu města na období 10 let

• dne 16. 8. 2005 se uskutečnilo jednání na 
MěÚ se zástupci agentury DAHA, kteří na-
vštívili město Mnichovice ve věci realizace 
projektu v Mnichovicích podporovaného 
přímo z Evropské unie - Umění, mládež, 
město 
• dne 17. 8. 2005 byla vyhlášena veřejná 
zakázka města  v otevřeném řízení na akci 
„Komunitní síť Mnichovicka“
• dne 18. 8. 2005 se uskutečnilo jednání 
na MěÚ Mnichovice za účasti pracovníků 
MěÚ Říčany oddělení přestupků ve věci 
metodiky k postupovaným případům 
• dne 18. 8. 2005 starosta města spolu 
s tajemnicí MěÚ popřáli občanovi města 
k významnému životnímu jubileu a předali 
mu dárek 
• dne 18. 8. 2005 se uskutečnilo jednání 
se zástupci obce Klokočná a firmy VRV 
ve věci vytvoření projektové dokumentace 
a možného připojení obce Klokočná na ka-
nalizaci a ČOV Mnichovice 
• dne 19. 8. 2005 se uskutečnilo jednání na 
MěÚ s představiteli města Dolní Bousov ve 
věci konzultace možnosti řešení a zřízení 
technických služeb v jejich městě  
• dne 21. 8. 2005 zahájil starosta města 
Mnichovice v Hotelu Myšlín interkulturní 
večer s názvem „Kdo jsme“, kde se před-
stavily všechny skupiny z pěti zúčastně-
ných zemí se svými kulturními programy 
a tím byl zahájen „Mezinárodní výměnný 
pobyt mládeže v Mnichovicích „
• dne 22. 8. 2005 se uskutečnilo jednání ve 
věci uzavření zprostředkovatelské smlou-
vy s firmou IRSnetCZ na zajištění prodeje 
vstupenek na divadelní a hudební předsta-
vení v informačním centru 
• dne 22. 8. 2005 byli starostou města 
a tajemnicí MěÚ přijati zástupci pěti zemí 
mezinárodního výměnného pobytu a v in-
formačním centru jim byly předány infor-
mační materiály o městě a regionu
• dne 24. 8. 2005 byly protokolárně pře-
vzaty herní prvky od dodavatelské firmy na 
dětských hřištích Podhorky a Božkov  
• dne 25. 8. 2005 byla na základě výzvy 
Úřadem o ochranu hospodářské soutěže 
předána dokumentace k výběrovému říze-
ní na akci „Vodovod ve městě Mnichovice 
a kanalizace Mnichovice“ k přezkoumání 
dne 25. 8. 2005 se uskutečnilo jednání na 
Centru pro regionální rozvoj ve věci závě-
rečného vyúčtování projektu města „Vytvo-
ření informačního centra v Mnichovicích“. 

Miroslava Vojtíšková
tajemnice MěÚ Mnichovice

Mgr. Jakub Žvejkal
starosta města Mnichovice
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Zprávy z výborů

Informace z finančního výboru

Z jednání zastupitelstva města

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 22. 9. 2005

S odvoláním na informace otištěné v ŽM 
č. 08/2003 v článku „Změna ve veřejných 
službách“ a v ŽM 09/2003 v příspěvku „Bez 
komentáře“, připomínáme a informujeme, 
že v září 2003 podalo město Mnichovice 
oznámení o spáchání trestného činu, kte-
ré se týkalo bývalého vedoucího Veřejných 

služeb pana Jana Reindla. V hlavním líčení 
konaném dne 1.června 2005 v rámci pří-
slušného trestního řízení rozhodl Okresní 
soud pro Prahu-východ, že se jedná o spá-
chání trestného činu zpronevěry dle § 248 
odst.1,2 trestního zákona. 

Za tento trestný čin Okresní soud Praha 

východ odsoudil pana Jana Reindla  k tres-
tu odnětí svobody v trvání 11 (jedenácti) 
měsíců s podmíněným odkladem na 2 roky.

Marcela Černá
předsedkyně finančního výboru

Schválilo:
•  prodej části pozemku č.k. 1517 k.ú. Mni-

chovice za cenu 400 Kč/m2 pí Jarmile Vý-
tiskové

•  prodej pozemku č. k. 1205/10 k.ú. Mnicho-
vice o výměře 441 m2 za cenu 260.000 Kč 
p. Miroslavu Moškurjakovi s tím, že město 
obdrží částku ve výši 220.500 Kč a realitní 
kancelář za zprostředkování prodeje obdrží 
částku ve výši 39.500 Kč

•  zveřejnění úmyslu prodeje pozemku č.k. 
1694/2 k.ú. Mnichovice

•  úpravu rozpočtu města na rok 2005
•  rozdělení výtěžku z Mnichovického kramaře-

ní ze dne 21.5. 2005 ve výši 190.288,50 Kč 
a poskytnutí příspěvku Mateřské škole 
Mnichovice ve výši 33.373,50 Kč a Zá-
kladní škole TGM Mnichovice ve výši 
156.915 Kč

•  rozdělení výtěžku města z cyklistického 
závodu MTB Posázavím ve výši 30.560 Kč 
a poskytnutí příspěvku TJ Mnichovice a or-
ganizacím, které tuto akci za město zajišťo-
valy takto: TJ Mnichovice ve výši 21.000 Kč 
a O.S. Sporťáci ve výši 9.560 Kč

•  rozdělení výtěžku z Výherních hracích auto-
matů za r. 2004 ve výši 44.784 Kč a poskyt-
nutí příspěvku na veřejně prospěšné účely 
takto: Dětský den a dětské kulturní akce 
ve výši 14.784 Kč a rekonstrukce dětských 
hřišť ve výši 30.000 Kč

•  jmenování členů Školské rady při Základ-
ní škole TGM v Mnichovicích za zřizovate-
le město Mnichovice - PhDr. Petr Dvořák, 
Dr. Jan Zenkl, pí Zuzana Marešová

•   změnu názvu ulice Bulánka na nový název 
Na Bulánce

•  zadání veřejné zakázky na akci „Komunitní 
síť Mnichovicka“ s podmínkou pro budoucí 
zájemce – poskytnutí dodavatelského úvěru 
na realizaci celé akce složením finančních 
prostředků na účet města a s podmínkou 

zrušení veřejné zakázky bez udání důvodu 
v případě, že nedojde k uzavření smlou-
vy o financování mezi městem Mnichovice 
a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR 

•  uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene k pozemku 
č.k. 334/14 k.ú. Mnichovice ve prospěch 
Středočeské plynárenské a.s. pro stavbu 
plynovodní přípojky pro objekt č.p. 391 
Mnichovice za cenu 100 Kč/1 m potrubí 
plynovod. přípojky

•  uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zří-
zení věcného břemene ve prospěch Středo-
českého kraje, zástupcem ředitelem SÚS 
Kutná Hora, na umístění a provoz stavby 
„Kanalizace a vodovod Mnichovice – IV. 
etapa“ pod povrchem komunikací pozemků 
č.k. 1669, 1668/1, 1700,1 a 1720 k.ú. Mni-
chovice za cenu 300 Kč

•  uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zří-
zení věcného břemene ve prospěch Středo-
české plynárenské a.s. na uložení plynové 
přípojky pro pozemek č.k. 495/34 k.ú. Myš-
lín za cenu 500 Kč

•  vyhlášení veřejné zakázky na přijetí úvěru na 
vybudování vodovodních a kanalizačních 
systémů v Mnichovicích – střednědobý úvěr 
na předfinancování ve výši 15 mil. Kč, úvěr 
na spolufinancování ve výši 20 mil. Kč

•  Zakladatelskou smlouvu a stanovy dobro-
volného svazku obcí Region JIH předlože-
ný časový plán kontrol na r. 2005 v souladu 
se zákonem o finanční kontrole ve veřejné 
správě

•  bezúročné půjčky ze sociál. fondu města 
Mnichovice dvěma pracovnicím Městského 
úřadu v celkové výši 25.000 Kč

Bere na vědomí:
•  výsledky voleb do Školské rady při Zákl. 

škole TGM v Mnichovicích
•  za zákonné zástupce žáků - pí Barbora Be-

harová, pí Margita Valentová, Ing. Ivan Dr-
bohlav

•  za pedagogické pracovníky - Mgr. Vlasta 
Brožková, Mgr. Milan Čásenský, Mgr. Jana 
Velebová

•  informaci o průběhu příprav plánované vý-
stavby vodovodních a kanalizačních systé-
mů v Mnichovicích

•  informaci o dokončení projektu města Mni-
chovice „Vytvoření informačního centra 
v Mnichovicích“, podporovaného z progra-
mu SROP Evropské unie

•  informaci o výsledku grantového řízení o po-
skytnutí příspěvku z Fondu sportu a volné-
ho času Středočeského kraje na r. 2005, dle 
kterého byla přidělena městu Mnichovice 
finanční dotace ve výši 250.000 Kč na re-
alizaci projektu „Úprava sportovních a dět-
ských hřišť, vč. vybavení, v Mnichovicích“

•  rozhodnutí Regionální rady o doporučení 
projektu „Komunitní síť Mnichovicka“, který 
je veden v programu SROP, řídícímu orgá-
nu SROP k uzavření smlouvy o financování 
z prostředků programu SROP

•  dopis ministra financí, ve kterém upozorňu-
je, že město Mnichovice vykazuje ukazatel 
dluhové služby vyšší než 30%.

Nesouhlasí:
•  s převedením matriční agendy a s tím spo-

jené agendy občanských průkazů a cest. 
pasů pro obec Kunice z Městského úřadu 
v Mnichovicích k matričnímu obvodu Velké 
Popovice z důvodu krácení finančního pří-
spěvku na výkon státní správy.

Mgr. Jakub Žvejkal
starosta města

(Výtah z usnesení sestavila Ivana Kuklová)
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Kultura v Mnichovicích

Zprávy z kontrolního výboru
Zpráva předsedy kontrolního výboru
V úvodu bych chtěl předeslat, že ačkoliv 

je statistika věc nezáživná, přesto je v mno-
ha ohledech velice potřebná a o mnohém 
vypovídající.

Proto bych chtěl našim občanům přiblížit 
zapojení nás jednotlivých zastupitelů města 
Mnichovice v práci pro naše město. Ze sta-
tistiky účasti zastupitelů na poradách, kde 
se řeší vše podstatné, co se týká součas-
nosti i budoucnosti našeho města vyplývá, 
kdo opravdu pracuje a kdo se zjednoduše-
ně řečeno veze.

1. účast na pravidelných pracovních pora-
dách v roce 2004

Mgr. Jakub Žvejkal  - 100%
Karel Drbohlav  - 100%
Marcela Černá  - 93,3%
František Turek - 66,6%
RNDr. Jiří Mareš - 46,6%

Josef Engel  - 46,6%
PhDr. Petr Dvořák - 33,3%

2. účast na pravidelných pracovních pora-
dách v roce 2005 (1/2 roku)

Mgr. Jakub Žvejkal - 100%
František Turek - 100%
Marcela Černá  - 87,5%
Karel Drbohlav  - 87,5%
RNDr.Jiří Mareš - 75%
PhDr. Petr Dvořák - 50%
Josef Engel  - 0%!!!

3. účast na veřejných zasedáních zastupi-
telstva v roce 2004

Mgr. Jakub Žvejkal - 100%
Marcela Černá  - 100%
Karel Drbohlav  - 100%
František Turek - 83,3%
RNDr. Jiří Mareš - 83,3%

PhDr. Petr Dvořák - 50%
Josef Engel  - 33,3%

4. účast na veřejných zasedáních zastupi-
telstva v roce 2005 (1/2 roku)

Mgr. Jakub Žvejkal - 100%
Karel Drbohlav  - 100%
Marcela Černá  - 83,3%
František Turek - 83,3%
RNDr. Jiří Mareš - 83,3%
PhDr. Petr Dvořák - 50%
Josef Engel  - 50%

Z této výše uvedené statistiky vyplývá 
jediné: převážná část práce, kterou zastu-
pitelstvo vykonává pro naše město není 
vykonávána všemi zvolenými zastupiteli 
rovnoměrně a někteří z nich by se měli nad 
svou aktivitou zamyslet.

Karel Drbohlav
předseda kontrolního výboru

Město Mnichovice pořádá: 

2.ročník turistického pochodu 
Po stopách kocoura Mikeše

který se bude konat v sobotu 17. září 2005 

Start pochodu: Informační centrum, Masarykovo náměstí 83 v Mnichovicích
8.00 - 10.00 hod. 

Startovné: dospělí 25 Kč a děti 10 Kč 

Trasy pochodu:
TRASA 1 (malý okruh)- cca 9 km, Mnichovice, informační centrum na Masarykově náměstí  - Božkovské jezírko - Mirošovice - Hrusice náves 

- cihelna (ovčín) - Kožený vrch/Vlčí halíř - osada Jidaška - Myšlín - Šibeniční vrch - IC Mnichovice.

TRASA 2 (velký okruh) - cca 18 km, Mnichovice, informační centrum na Masarykově náměstí - Božkovské jezírko - Mirošovice - Hrusice náves 
(Ladova chalupa) - údolí Hrusického potoka - Ondřejov (v. Pecný / hvězdárna) - Kožený vrch / Vlčí halíř - osada Jidaška - Myšlín - Šibeniční vrch 
- IC Mnichovice.

Turistický pochod tak jako v loňském roce, bude probíhat v duchu Josefa Lady. Již v informačním centru a na jednotlivých stanovištích - kont-
rolách turistického pochodu se potkáte s postavičkami z pohádek Josefa Lady. Na startu v informačním centru obdrží každý účastník pochodu od 
„Mařenky Kudláčkové “ domácí buchty na cestu.

V rámci pochodu bude k prohlídce Ladův památník (otevřeno 8.30 - 12.00, 13.00 - 17.00 hod.), kostel sv. Václava v Hrusicích, Muzeum modelů 
Antonína Jedličky (otevřeno 8.30 - 13.00 13.30 - 17.00 hod.), Informační centrum v Hrusicích . 

V hospodě U Sejků každé dítě obdrží zdarma tatranku a v Pizzerii u pana Kulfánka obdrží každé dítě zdarma zmrzlinu. No a co Vás čeká na 
Ondřejovské hvězdárně kromě prohlídky, kde při 20 účastnících pochodu budete mít vstup za pouhých 20 Kč (prohlídka 9.00, 11.00, 13.30 
a 15.30 hod.) Dostanete zde mléko přímo od kocourka Mikeše. A co Vás čeká na trase a v areálu Šibeniční vrch? Např. si budete moci opéct buřty 
přímo s pasáčky. Na místě obdržíte buřty a pití zdarma. V cíli v Informačním centru v Mnichovicích bude na děti čekat sladká odměna a zároveň 
se děti budou moci zúčastnit výtvarné soutěže o nejhezčí obrázek z Cesty kocoura Mikeše. Vyhodnocení obrázků bude probíhat soutěží diváků 
v Informačním centru v Mnichovicích, kde každý bude moci obrázkům dát svůj hlas. Soutěž bude o hodnotné ceny vystavené  v IC, vyhodnocení 
proběhne 14. 10. 2005 v 15.00 hod. v Informačním centru v Mnichovicích.  

Soutěžit se bude ve věkových kategoriích: do 6 let, 7 - 10 let, 11 - 16 let. 
Dospělí účastníci pochodu místo sladké odměny obdrží pozvánku s volným vstupem na Mikešův večer s živou hudbou a tancem, který se bude 

konat ještě tento den večer v areálu Šibeniční vrch. 

Každý účastník pochodu za absolvování pochodu obdrží tradičně Pamětní list za účast.
Těšíme se na Vaši účast.
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Ano! Hudba to je zázrak!
Domnívám se, že v samém začátku jejich 

vztahu byla hudba skutečně jediný dorozumí-
vací prostředek.

Dva zamilovaní lidé... Jejich srdce přetékala 
láskou a chtěli by si toho tolik říci... Ale jak, 
když angličtina nebo němčina nemohla vy-
jádřit ani to kusé... I lásky plné dívání se do 
očí, stejně jako pohlazení bylo najednou málo 
pro dvě tak romantické duše. Chůze mlčky, 
ta přímo burcovala k výkřikům horoucně pla-
noucího srdce. Jak Jana měla sdělit tutéž 
touhu, kterou vyzpíval J. Vrchlický ve své 
básni “Za trochu lásky šel bych světa kraj...“? 
Jak vydechnout city svého srdce s F. Šrám-
kem „Chtěl bych tě potkat v lukách...“? A ne-
bo nabídnout to obyčejné slovy J. Skácela 
„Budu ti hořkým přítelem...“?

Jak mohl Mikael vyjádřit své city Romea 
„Co zváno růží, zváno i jinak, vonělo by stej-
ně...“? Jak mohl nesměle zašeptat jako mla-
dý abbé Des Grieux, že Jana je jeho Manon? 
Jak mu mohlo slétnou z úst, že Manon je jeho 
osud... nebo, že Manon je motýl, Manon je 
včela, Manon je růže hozená do kostela... 
a že on jako pastýř, zpívající kantilénu zpoví-
dá se do ebenu...“?

Jejich eben byly housle a violoncello. Tam 
mohli mluvit každý svou řečí, ve které byl opět 
každý doma. A tak tito dva úžasní lidé, vycho-
vaní pro sólovou dráhu, vytvořili r. 1979 „Duo 
Vlachová-Ericsson“. V tomto ne právě obvyk-
lém obsazení oba umělci - manželé prokázali, 
že i tato sestava je plně schopná samostat-

ného uměleckého života. Byly to právě kritiky, 
které na všech renomovaných podiích nešet-
řily chválou. I jako sólisté byli úžasní. Vyhrá-
vali jednu soutěž po druhé. Zcela určitě i tam 
by obsazovali ty nejvyšší příčky ve světovém 
žebříčku. Ale oni nechtěli hrát, ani balit kufry 
každý zvlášť. Chtěli být stále spolu...

Spolu pracovat, spolu cestovat, spolu se 
i radovat nebo plakat a vychovávat děti.

I přes to, že jako duo vydobyli četná uznání 
a nevídaný obdiv, se kterým objevovali i krás-
nou literaturu (Martinů, Ravel, Honegger), na-
točili spoustu CD a součastní skladatelé psali 
přímo pro ně nové skladby (Z. Lukáš, V. Ka-
labis, S. Bodorová), stále jim něco chybělo. 
Nakonec zvítězila vůle hrát v kvartetu. Byla 
to především Jana, která cítila, že ke svému 
dokonalému vyjádření potřebuje něco širšího. 
A to splňovalo právě kvarteto jako nejzáklad-
nější typ komorního souboru. V něm také vy-
rostla zásluhou svého otce a v něm se cítila 
jako ryba ve vodě. Ani Mikael nebyl proti. 
Ostatně kvarteto se svým vedením čtyř hla-
sů je nejdokonalejší útvar, který komorní hra 
zná. V něm se promítají i nejintimnější zpově-
di skladatelů. Snad právě proto Jana a Mikael 
vložili svůj zápal právě sem. A již tu byly opět 
úspěchy. Nejdříve se kvarteto stalo Laureá-
tem interpretační soutěže v Kroměříži, později 
Laureátem kvartetní soutěže v Potmonthu. Po 
těchto soutěžích následovala pozvání na ně-
které mistrovské kurzy, jež byly pro všechny 
zúčastněné hráče nedocenitelnou školou, ať 
už byly kurzy vedené I. Beverem, F. Feltrem, 

Ch. Popperem, či slavným kvartetem Melos 
Quartet. Dnes používá soubor název „VLA-
CHOVO KVARTETO PRAHA“, kde kromě 
Jany a Mikaela hrají Karel Stadtherr sekund 
a Petr Verner violu. V tomto složení soubor 
navštívil podia mnoha evropských měst, ale 
také i v Japonsku, kde se stal na dva roky rezi-
denčním kvartetem koncertní síně Salamanca-
-Hall v Gifu.

Soubor nahrál již přes 30 CD a zhostil se 
i tak náročného projektu, jakým bylo natočení 
kompletního kvartetního díla  A. Dvořáka.

Jana o jejich práci prozrazuje: „Nepřestá-
vá mne fascinovat proces neustálého hledání 
a objevování. Těší mne vzájemné obohaco-
vání a momenty, při kterých vzniká jednotně 
dýchající organismus, neboť zažívat souznění 
čtyř rozdílných osobností a vtahovat do toho 
posluchače - taková komunikace obšťastňuje 
všechny.“

Kromě práce ve všech vyjmenovaných sfé-
rách oba pracují ještě v Českém komorním or-
chestru, který od zakladatele V. Talicha převzal  
J. Vlach. Po jeho smrti se do čela orchestru 
postavil dirigent Ondřej Kukal. Nedávno ČKO 
začal s právě s O. Kukalem a Janou Vlacho-
vou novou existenční fázi. Toto těleso nezve ke 
svému pultu jiné dirigenty. V případě nepřítom-
nosti dirigenta jej vede Jana od prvního pultu, 
tak jak to dělával již její otec. Tímto gestem 22 
smyčců a v případě interpretační potřeby i při-
dané dechy vzdávají úctu a hrdost svému za-
kladateli - J.Vlachovi.

Co dodat?
Dnes jsou Jana a Mikael rodiči šesti velmi 

hudebně nadaných dětí. Snad každého, kdo 
je pozná, zajímá, jak to dokázali všechno 
skloubit - rodinu, umění, zájezdy. Na to od-
povídá Jana s úsměvem: „Víte, byla jsem vy-
chovaná k úžasu nad stvořením - ať už umě-
leckého díla nebo dítěte.“Když poznala svého 
životního partnera, naplnila se nejen její lás-
ka a touha vytvořit rodinu, ale rovným dílem 
se naplnil i její umělecký život a partnerství. 
V tom vidí obrovské Boží požehnání. A děti? 
Daly jim ty nejkrásnější okamžiky, neuvěřitel-
né štěstí, které předčilo všechno očekávání...

Jana říká: „V našich životech stojí na prvním 
místě víra, pak rodina a umění. Víra je světlo, 
které všechno prostupuje a všemu dává smy-
sl. Je to dar vnímat pouze srdcem... A jedním 
z klíčů na pootevření srdce je pro mne prá-
vě hudba. I naše děti provází hudba celý je-
jich život. Hrát chtěly všechny a doufám, že 
i všechny se budou ve svém životě hudbou 
obohacovat a těšit, neboť: „HUDBA JE ZÁ-
ZRAK - a to dnes už ví i naše děti.“

Za MHO Marta Marečková

Malé hudební okénko
Jana Vlachová a Mikael Ericsson - jako cenná nit přátelství v mém srdci - 2. díl
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Městské kulturní středisko Říčany
Program září a říjen 2005

PRO VŠECHNY PŘÁTELE HLÍNY PÁLENÉ:
Budeme se scházet každé úterý od 18 .00 hodin v budově ZŠ. 

První lekce je 4. října 2005. 

Na pokročilé i začátečníky se těší Radka Bělinová.

Milan Dubský

Překvapení
Neminulo mě překvapení.
Těch, ale život je vždy pln.

Bez nich snad vlastně ani není.
Je jako moře plný vln.

Ty jsi se také objevila.
Nepřekonatelně žádoucí.
Podivuhodná lásky víla,
přítomná teď i budoucí.

Životní vlny duši myjí,
vábivé jako polibky.

Jen ať mě ničím nepomíjí.
Ať jsou to vždycky Tvoje rty.

(Ze sbírky Rozkrývání)

Milan Dubský, narozen 1929 v Ne-
tolicích je absolventem Vysoké školy 
ekonomické v Praze. Pracoval jako 
redaktor Mladé fronty, v ČS. rozhlase, 
v Československé obchodní komo-
ře. V době normalizace jako popelář, 
závozník, dělník na stavbě a v JZD. 
Stále však neopouští práci novináře, 
publicisty, překladatele a textaře. Je 
autorem řady básní, próz, statí a tex-
tů k písním. V měsíci říjnu proběhne 
v Informačním centru v Mnichovicích 
autorské čtení z jeho nové sbírky Roz-
krývání. Jste srdečně zváni, datum 
akce bude upřesněno v Informačním 
centru Mnichovice, nebo sledujte náš 
časopis.

17. září 16.30 a 20.00 zahájení základních tanečních kurzů
7. října 20.00  zahájení tanečních kurzů pro dospělé,
   začátečníky a mírně pokročilé
9. října 15.00  Zlatovláska - pohádka pro děti
12. října 20.00  V. Mišík, R.Hladík - koncert
14. října 20.00  zahájení tanečních kurzů pro dospělé -   
   pokročilé
19. října 19.30  České trio - komorní koncert
23. října 09.00  Fuego Cup - soutěž ve sportovním tanci
25. října 19.00  „Springhill opět v Říčanech“ - koncert   
   výborné americké skupiny, kterou 
   říčanští fandové jazzu už znají

Přijímáme přihlášky do :

hudebních kurzů - kytara, flétna, klavír, sborový zpěv, výuka 
                     v hudebních kurzech začne od září 2005
tanečních kurzů –  taneční pro dospělé – začátek v říjnu 2005

Bližší informace a předprodej vstupenek v kanceláři MěKS Říčany,
17. listopadu 214, telefon 323 602 456

Sonatori Ensemble bylo založeno původně jako duo flétnistou Pe-
terem Brockem, který se narodil v Praze a nyní působí na Akademii 
ve Frankfurtu. Jeho druhý člen, klavírista a cembalista Bertold Fitz je 
v současné době víceředitel Baden a působí pedagogicky na Pražské 
konzervatoři. Společně nahráli řadu snímků pro světová rádia a vyda-
vatelství, navštívili Čínu i Japonsko. První koncert v rozšířené podobě 
o violoncello proběhl v roce 1986. Sonatori Ensemble svým projevem 
výborně kombinují a spojují tradici české komorní hudby s německou 
virtuozitou. Jejich široký repertoár začíná v období baroka a končí ve 
20. století. 

Srdečně Vás zveme na jejich koncert v Mnichovicích!
Mnichovický Rynek

Koncert Sonatori Ensemble 
v Mnichovicích

SONATORI ENSEMBLE

Kruh pøátel hudby
si Vás dovoluje pozvat na koncert dua

http://rynek.mnichovice.cz

Za podpory Mìsta Mnichovice poøádá obèanské sdružení Mnichovický Rynek

Nedìle 16. 10 2005 od 18.00 hodin 
Hotel Myšlín v Mnichovicích

Vstupné 80 Kè, dùchodci a dìti 40 Kè
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Mariánská pouť 
Rádia Blaník

se bude konat ve spolupráci 
s Městem Mnichovice 

 
v sobotu 10. září 2005 

na Masarykově náměstí v Mnichovicích 

Hlavní program začíná ve 13.00 hod ve 
kterém vystoupí :
Petra Černocká
Vladimír Hron

Petr Kolář 
Petr Bende 

Jarda Hypochondr 
ve 21.00 hod. vystoupí Petr Janda se 

svojí hudební skupinou Olympic 
ve 21.45 hod. ohňostroj 

Výstava Zdeňka Smetany byla pro velký úspěch 
prodloužena do konce prázdnin. Nahlédnutí do 
knihy návštěv každého přesvědčí o správnosti 
rozhodnutí sdružení „Myšlín, tedy jsem“ uskuteč-
nit tuto výstavu pro naše spoluobčany. Na pod-
zim připravuje naše sdružení výstavu fotografií J. 
Boučka, akademické malířky M. Kazdové, jejíž 
dílo je celoživotně spjaté s Mnichovicemi. Každou 
z těchto výstav doprovodí koncert. Na všechna 
naše setkání budeme zvát občany pozvánkami, 
kde upřesníme termín zahájení, trvání výstavy 
a program koncertu.

za o.s. Myšlín, tedy jsem
Anna Celbová

Podzim na Myšlíně

Začíná opět nový školní rok a naše OKO se bude znovu 
zaostřovat na svou celoroční práci, na hledání 
nových talentů, ale i na ty, kterým se hudba líbí a kteří by 

si chtěli zahrát nebo se o ní něco dozvědět.

Co může naše OKO zájemcům nabídnout

a jaké potřeby může uspokojit?
 
+ PŘEDŠKOLNÍ HUDEBNÍ VÝCHOVU PRO MŠ + 1.ROČNÍK ZŠ
+ VÝUKU HRY NA KLAVÍR V RÁMCI I. + II.CYKLU ZŠ
+ VÝUKU STŘEDOŠKOLÁKŮ A POKROČILÝCH(rychlokurz)
+ VÝUKU HUDEBNÍ NAUKY (příprava pro konzervatoř a střední 
   pedagogické školy)
+ VÝUKU PRO DYSLEKTIKY A DĚTI S LEHKOU DYSFUNKCÍ (jako součást rehabilitace)
Přihlásit se a získat podrobnější informace můžete na tel. č. 323 640 117,mob. 603 945 118 nebo osobně na adrese Ondřejovská 117, 

Mnichovice a ZŠ bří Jandusů Uhříněves.

Odborné klavírní oddělení
Marta Marečková
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Informační centrum

Vážení čtenáři Života Mnichovic, 
od zahájení činnosti Informačního centra v Mnichovicích uplynuly dva 

měsíce a my máme velkou radost, že zájem občanů i turistů o služby, 
které IC poskytuje, je velký. Za toto poměrně krátké období využilo na-
šich služeb téměř dva tisíce návštěvníků a jejich zájem stále stoupá. 
Mezi návštěvníky IC jsou samozřejmě také děti, které si rády vymalo-
vávají omalovánky J. Lady a před budovou se fotografují s kocourkem 
Mikešem, kozlem Bobešem a Pašíkem. 

Lidé všech věkových kategorií hojně využívají veřejný internet, který 
je poskytován zdarma. Vzhledem k tomu, že tato služba je velice vy-
hledávaná, je možné si termín dohodnout předem. Kromě internetu je 
velký zájem o kopírování, faxovou službu, vyhledávání výpisů z katastru 
nemovitostí, prodej jízdenek PID a ověřování podpisů a listin, které pro-
vádíme denně včetně soboty dopoledne. 

Velmi nás těší, že si lidé kupují knihu - V Mnichovicích bylo „fajn“ - od 
Antonína Marečka. Je velmi potěšující, že výtěžek z prodeje této publi-
kace je určen pro děti z MŠ a ZŠ v Mnichovicích. 

V současné době si u nás můžete vybrat ze tří druhů kalendářů J. Lady 

na rok 2006. V prodeji máme pohledy, na nichž najdete i Mnichovice v zi-
mě, které byly vydány poprvé. Můžete si zakoupit také turistické známky 
Mnichovic, knihy a omalovánky J. Lady a další upomínkové předměty.

Pro občany, kteří rádi navštěvují divadelní představení, budeme od 
září zprostředkovávat prodej vstupenek do pražských divadel.

Mezi služby, které poskytujeme, patří také průvodcovská činnost 
v oblasti cestovního ruchu. V této souvislosti bychom rády přivítaly i va-
še podněty a návrhy, kam se vydat na výlet.

Na webových stránkách města Mnichovice naleznete odkaz na IC, 
kde se můžete podrobněji seznámit s naší činností a poskytovanými 
službami. Tyto informace můžete také najít ve vývěsce IC, která je umís-
těna vedle budovy MěÚ.

Všem, kteří nás navštěvují, se snažíme poskytovat informace a služby 
co nejlépe.

Rády se necháme inspirovat i vašimi podněty a nápady. 

Zdeňka Burianová
Informační centrum Mnichovice

Znovu připomínáme, že každou poslední 
sobotu v měsíci se můžeme projít Mnichovi-
cemi a povědět si o nich něco zajímavého

30.7.05 to bylo náměstí a kostel
27.8.05 Pražská ulice a Podskalí
24.9.05  Ondřejovská ulice, Jánské náměstí, Ji-

ráskova ulice, Závěrka (možno i hřbitov)
Další soboty podle vašeho zájmu.
Vždy v 15.00 hod v IC Mnichovice.

Na podzimní měsíce bychom navrhova-
li pražské památky, které lákají tisíce cizin-
ců, známe je i my? Např. Strahovský klášter 
s překrásnými knihovními sály, Loreta se 
zvonkohrou a pokladem, o vlastním areálu 
hradu ani nemluvě.

Přihlásit se můžete v IC Mnichovice.

Stanislava Zenklová
Informační centrum Mnichovice 

Letošní léto se moc nevydařilo, ale ještě nekončí. I v říjnu bývají hezké 
dny vhodné pro výlety.

Informační centrum Mnichovice zajistí autobus, průvodce a objedná 
prohlídky. Stačí se rozhodnout a vyrazit.

Těžko vyhovět každému, ale přijďte si do IC vybrat, který výlet by se 
vám líbil.

Liberec: renesanční radnice, lanovka na Ještěd, nový aquapark (jab-
lonecká výstava skla a bižuterie), krásná ZOO a Botanická zahrada jsou 
blízko sebe 

Kutná Hora: chrám sv. Barbory, Vlašský dvůr - letní sídlo českých králů 
– s mincovnou, středověká kašna a měšťanské domy a kostnice v Sedlci

Příbram: Svatá hora s opraveným klášterním komplexem a chrámem, 

Hornické muzeum, Stříbrný důl, vnitřní aquapark s tobogánem. V blízké 
Vysoké je muzeum Antonína Dvořáka s Rusalčiným jezírkem.

Je mnoho dalších možností, kam se zajet podívat v sobotu nebo v ne-
děli, rádi přijmeme vaše návrhy, ale pro začátek jsme vybrali za vás a to 
výlet do Příbrami 8.10.2005:

cena  autobus do 100,- Kč
průvodce zdarma
Pro mladší aquapark a ostatní muzeum, takže se může zúčastnit každý.
Přihlaste se do konce záři v Informačním centru, kde se dozvíte i po-

drobnosti.
Stanislava Zenklová

Informační centrum Mnichovice 

Pojeďte na výlet

V Informačním centru Mnichovice je k nahléd-
nutí Přehled kulturních pořadů v Praze, ze 
kterého pro vás vybíráme tipy na návštěvu do 
vybraných muzeí, památek, výstav, zahrad, ve 
kterých je v určité dny vstup zdarma:

České muzeum hudby, Karmelitská 2/4, Pra-
ha 1 - každý první čtvrtek v měsíci

Muzeum hl. m. Prahy, Na Poříčí 52, Praha 8
každý první čtvrtek v měsíci otevřeno do 20,00 
hod. za symbolické vstupné 1 Kč pro děti, stu-
denty, rodiče s dětmi a seniory

Národní muzeum, Václavské nám. 68, Praha 1
každé první pondělí v měsíci

Náprstkovo muzeum asijských, afrických 
a amerických kultur, Betlémské nám. 1, 
Praha 1 - každý první pátek v měsíci

Národní technické muzeum, Kostelní 42, Pra-
ha 7 - každý první pátek v měsíci od 12.00 hod.

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)

Šternberský palác, Hradčanské nám. 15, 
Praha 1 - každou první středu v měsíci od 
15.00 do 20.00 hod.

Jižní zahrady Pražského hradu, vstup volný, 
výstava: Hrdinové z Albionu (fotografický sou-
bor Ladislava Sitenského) do 10.9. 05

Zahrada na Valech, vstup volný, začátek 
v 10.00 hod. promenádní koncert 10.9.05 
Hudba hradní stráže a policie ČR

Martina Burianová
Informační centrum Mnichovice

Z informačního centra: Přehled kulturních pořadů



9/2005

11

Škola informuje

Nový školní rok 2005/2006 už začal

Mnozí se asi ptáte, co znamená ,,Game is our 
language“, ale někteří to určitě vědí... Já vám 
o tom něco povím. Bez občanského sdruže-
ní ROSa Mnichovice bychom se nikdy nesešli. 
A tak jim moc děkujeme. Ale teď k tomu projek-

tu. V sobotu 20. 8. 2005 přijeli do Mnichovic mla-
dí lidé ze Slovenska, Turecka, Estonska, Polska 
a byli jsme tu samozřejmě také my Češi.

Bydleli jsme v hotelu ,,U Dvou pštrosů“. Úče-
lem tohoto projektu bylo, abychom používali nej-
rozšířenější jazyk na světě, kterým je angličtina. 
Ale byli jsme tam také proto, abychom pochopili 
kultury jiných národů. Proto jsme měli různá od-
poledne, kdy se každá země představila se svou 
kulturou a svými zvyky. Podnikali jsme různé 
výlety, takže jsme se nikdy nenudili - ani na to 
nebyl čas...

Byli jsme třeba na zámku Konopišti. Na tom 
by nebylo celkem nic zajímavého, kdybych vám 
neřekla, že jsme tam jeli na invalidních vozících. 
Abychom věděli, jaké to je, když je člověk po-
stižený. Byla to velice zajímavá zkušenost. Byli 
jsme také v Praze, kde měli cizinci možnost vidět 
naše památky, Křižíkovu fontánu, ale také hráli 
večerní bojovku v Praze. Ale těch aktivit, co jsme 
za ten týden stihli, bylo mnohem více. Mohli jste 
nás vidět v hotelu Myšlín, kde se každá země 
představila svou prezentací a vystoupením. Ale 
také na Šibeničním vrchu, na kterém jsme při-
pravili hry a soutěže pro mnichovické děti.

Celý týden byl zajímavý a zábavný. Někdo 
by si mohl myslet, že to není normální, že jsme 
o prázdninách dobrovolně ve škole, ale věřte 

mi, není to pravda, protože jsme poznali lidi ze 
všech koutů světa, a i když jsme mluvili jen an-
glicky, užili jsme si spoustu legrace a stala se 
z nás skvělá parta.

Klára Doubková

Projekt spolupráce evropských škol Comeni-
us byl schválen i pro školní rok 2005/2006. Opět 

jsme získali finanční grant podporující tyto aktivity. 
První akcí v letošním školním roce bude me-
zinárodní setkání ve dnech 23. 9. - 28. 9. 2005 
v Mnichovicích. V minulém roce došlo k setkání 
v Polsku a Turecku, letos přivítáme skupiny uči-
telů a žáků u nás v Mnichovicích. Připravujeme 
program, ve kterém naše přátele seznámíme 
s naší školou, městem a okolím, ale i Prahou. 
Využijeme krásné prostory nového Informační-
ho centra k slavnostnímu večeru. Na Šibeničním 
vrchu uspořádáme sportovní odpoledne, kde si 
společně zahrajeme některé tradiční hry různých 

národů. Chystáme i kulturní program „Václav-
ské slavnosti“. Do všech akcí budou samozřej-
mě zapojeni naši žáci a protože komunikačním 
jazykem je anglický jazyk, doufáme, že to bude 
dobrá motivace k dalšímu studiu tohoto jazyka. 
Vždyť ti nejaktivnější pojedou na další setkání 
v květnu do Španělska.

Chtěli bychom vás tímto všechny srdečně 
pozvat na připravované akce, o jejich časovém 
rozvržení budeme včas informovat.

Ivana Drbohlavová
koordinátorka projektu

Game is our language

Mezinárodní setkání v mnichovické základní škole

Paní učitelka 1.A Eva Hruštincová v obležení 
nedočkavých prvňáčků a jejich rodičů

Tradiční slavnostní zahájení školního roku 
a představení všech pracovníků školy

První školní kroky žáčků z 1.B s paní 
učitelkou Danielou Krausovou
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Školka informuje

Zahájení školního roku 2005/2006 v mateřské škole  
Tablo malých školáčků, přes něj šerpa 

s nápisem „Hurá do školy“ připomíná slav-
nostní den, kdy se 26 dětí loučilo s mateř-

skou školou v obřadní síni městského úřa-
du. “Pasuji tě na školáka a ať se ti ve škole 
moc líbí“ - to jsou slova učitelek, které do-

vedly děti až na práh 1. třídy a připravily je 
na důležitý životní krok, na vstup do základ-
ní školy.

Kytička pro paní učitelky a poděkování za 
jejich starostlivost a péči - tak probíhal po-
slední den v mateřské škole. Ještě písnička 
na rozloučenou a hurá na prázdniny!

A najednou je mateřská škola ztichlá 
a opuštěná, ale ne nadlouho. Hned v příš-
tích dnech se z budovy ozývá bouchání 
a klepaní. To začala příprava na nový školní 
rok, aby vylepšené prostory mateřské ško-
ly mohly 1. září přivítat děti. Velice pěkné 
účelové kryty na topení, nový koberec ve 2. 
třídě, nalakované dveře v celé budově, vy-
měněné vodovodní baterie v 1. třídě, zreno-
vované suterénní prostory na sušení prádla 
s novou pračkou. Čistotou voňavé slavnost-
ně vyzdobené třídy se zahradou, na které 
jsou umístěny nové herní objekty - domeček 
se skluzavkou a čtyřmístná pérová houpač-

ka čekají na 67 malých předškoláčků, na 39 
dětí, které už MŠ navštěvovaly a na 28 dětí, 
které si budou teprve zvykat na nové pro-
středí, na nové kamarády.

Děti jsou rozděleny do 3. tříd: 

1.třída ........... 15 dětí
2.třída  .......... 26 dětí
3.třída ........... 26 dětí

na základě vyhlášky č.14/2005 Minister-
stva školství a vyhlášky č. 108/2001, Minis-
terstva zdravotnictví. O děti se bude starat 
5 plně kvalifikovaných učitelek a 3 provozní 
zaměstnanci.

Cíl výchovně vzdělávací činnosti mateř-
ské školy - dovést každé z dětí k maximál-
nímu rozvoji fyzické, psychické a sociální 
samostatnosti. Naučit základní dovednosti 

a schopnosti důležité pro další život. Uspo-
kojovat individuální potřeby a zájmy dětí. 

Naučit je sociálnímu cítění, vést je k solida-
ritě se slabými a ohroženými.

Myšlenkou programu naší mateřské školy, 
který nese název „Od podzimu do léta učí-
me se spolu žít a hrát“ je zlepšování mezi-
lidských vztahů. To znamená v předškolním 
věku naučit se společně žít, hrát si s kama-
rády, respektovat jejich přání a potřeby ko-
lektivu, neubližovat si, ale vzájemně si po-
máhat, starat se o slabší a ohrožené.

Jednotlivé třídy pracují podle svých pro-
gramů, tak zvaných „Barevných kamínků“, 
které si učitelky přizpůsobují konkrétním 
podmínkám jednotlivých tříd. To zname-
ná věku a vyspělosti dětí, složení třídy. Na 
základě 10 tématických okruhů (např. Kdo 
všechno přišel do školy, Když padá listí, 
Paní zima jede atd.) se děti seznamují s ele-
mentárními poznatky o světě kolem sebe, 
na které budou navazovat po celý život. 
Program je založen na psychologických po-
znatcích, že si dítě nejvíce osvojí a zapama-
tuje poznatky, které samo prožije a pozná 
svými smysly. 

Standardní výchovně vzdělávací péče je 
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Vyjádření ke stížnosti paní V. Třebické Toma-
nové, L. Strnadoné, L.Bláhové, Janoudové, 
B. Nedvědové a E. Zahranyčné.

Uvedený dopis se stížností byl zároveň pře-
dán panu místostarostovi PhDr. Petru Dvořákovi 
spolu s žádostí, aby jako předseda výboru škol-
ství kultury a sportu doporučil případné řešení 
zmiňovaného problému zastupitelstvu města.

Mgr. Jakub Žvejkal, starosta

Po přečtení Vaší stížnosti byli všichni zaměst-
nanci naší školy rozhořčeni a považují ji za ne-
opodstatněnou. Chápu Vaše zklamání, že Váš 
požadavek na přijetí Vašeho dítěte nebyl vyřízen, 
ale škola má dle hygienického vyjádření kapaci-
tu 65 dětí a nelze ji překročit víc než o 2 děti.

Podle nového školského zákona č. 561/2004 
§ 34 rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy 
ředitelka. Jediné závazné kritérium pro přijetí dětí 
do mateřské školy dle výše uvedeného zákona 
je přijetí dětí v posledním roce před zahájením 
školní docházky (v našem případě jsme uspo-
kojili všechny zájemce a bylo tomu tak i v mi-
nulých letech). Pokud nelze dítě v posledním 
roce před zahájením školní docházky přijmout 
z kapacitních důvodů, zajistí obec, v níž má dítě 
místo trvalého pobytu, zařazení dítěte do jiné 
mateřské školy.

Ostatní kritéria určuje ředitelka dle konkrétní 
potřeby obce. V našem případě byla určena tato 
kritéria: trvalé bydliště, příjem dítěte matky, kte-
rá již pracuje nebo nastoupí do zaměstnání bě-
hem měsíce září, října... na nezkrácený úvazek, 
sociální případ a dále zájemci dle pořadí.

Domnívám se, že kritérium zaměstnaná mat-
ka je opodstatněné, protože kdo jiný by měl mít 
přednost a větší nárok na výchovně vzdělávací 
péči o dítě než zaměstnaná maminka, která pra-
cuje na plný úvazek.

Při rozhodování o přijetí dítěte do mat. školy 
bylo přihlíženo k názoru pediatra a psychologa 
(umístění dítěte ze sociálně slabé rodiny, které 
potřebuje intenzivní péči, a umístění dětí s ne-
pravidelnou docházkou - na 4 dny v měsíci). 
Potvrzení o nástupu matky do zaměstnání jsem 
si ověřila u zaměstnavatele (ne vždy bylo pravdi-
vé). Podle správního řádu jsem zaslala vyjádření 
k zápisu všem účastněným zápisu. Dle správ-
ního řádu a informace na ministerstvu školství 
nejsem povinna zveřejňovat seznam hlásících 

se dětí do mateřské školy ani seznam přijatých 
dětí. Rozbor zápisu byl zaslán zastupitelstvu 
obce Mnichovice a uveřejněn v časopise Život 
Mnichovic.

Co se týká způsobu zápisu do mat. školy, 
který je charakterizován jako nedůstojný, musím 
konstatovat, že v době zápisu, kdy bylo pěkné 
počasí, byla k dispozici kromě hracích koutků 
před ředitelnou a ve spojovací chodbě celá za-
hrada s herními objekty. V prostorné spojovací 
chodbě byla i skříňka s odbornými předškolními 
časopisy a se školním vzdělávacím programem 
„Od podzimu do jara učíme se spolu žít a hrát“ 
včetně projektu mateřské školy, který slouží 
k nahlédnutí veřejnosti po celý rok. Tento kou-
tek se stal „nedůstojným“  v okamžiku, když si 
někteří účastníci zápisu po sobě zapomněli ukli-
dit kousky rohlíků a ohryzky jablek a rozházené 
hračky. 

Co se týká kritiky uzavřenosti školní činnosti 
vůči vnějšímu i rodičovskému okolí - zde musím 
říci, že všichni výše citovaní měli možnost pro-
hlídnout si prostory mat. školy včetně keramické 
dílny na Dni otevřených dveří dne 16. 12. 2004 
od 10.00 do 16.00 hodin. Kromě prohlídky měli 
návštěvníci připravený výtvarný materiál, nové 
hračky k vyzkoušení, vánoční cukroví, které 
upekly naše děti k ochutnání. Mohli si s našimi 
dětmi zazpívat koledy, zacvičit si, pohrát atd. 
Vystaveny byly i kroniky naší školy a i plán vý-
chovně vzdělávací práce, který má veřejnost 
stále k dispozici k nahlédnutí. Zápisy návštěvní-
ků Dne otevřených dveří svědčí o tom, že se jim 
u nás líbilo, ale počet zápisů v kronice ukazuje 
na nezájem veřejnosti i rodičovského okolí (po-
čet návštěvníků 6 + pan starosta s paní tajemni-
cí). Rodiče i veřejnost jsou zváni na některé akce 
školy, kde se mohou seznámit, jak se s dětmi 
u nás ve školce pracuje. Nesmí však tyto akce 
narušovat a ohrožovat bezpečnost dětí a musí 
dodržovat zásady slušného chování, tedy úctu 
k těm, co akci připravili, což jsou jednak děti 
mat. školy a jednak jejich učitelky a provozní za-
městnanci. Má-li někdo zájem o prohlídku školy 
mimo tyto obce, je možné se osobně domluvit 
a prohlídka mu bude umožněna ve smluveném 
termínu, tak jako se to dělo v předchozích le-
tech. Navštívit můžete i po dohodě naší nad-
standardní činnost, což jsou kroužek angličtiny, 
taneční a výtvarný kroužek, stačí se jen předem 
domluvit. Nevadí, nám ani když někdo z veřej-

nosti přijde s dítětem a požádá nás o prohlídku 
školní zahrady s vyzkoušením herních objektů. 
Vadí nám ale, když rodiče či návštěvníci z ve-
řejnosti přicházejí na naši zahradu se psím do-
provodem a také nám vadí devastace herních 
objektů, které jsme téměř všechny získali ze 
sponzorských peněz a z akce Mnichovické kra-
maření. Moc si jich vážíme, protože financí není 
nikdy dost, a proto vyžadujeme i zde dodržová-
ní ohleduplného a slušného chování.

K bodu nedostatečné informovanosti veřej-
nosti o všech akcích, činnostech a projektu.

Zde se vracím již k výše uvedenému bodu, 
týkajícího se školního vzdělávacího programu 
i projektu naší školy a kdo sleduje časopis Život 
Mnichovic, se mohl jeho prostřednictvím  sezná-
mit hned na začátku školního roku s jeho obsa-
hem a plánovanou činností v mateřské škole. 
Po instalaci internetu bude k dispozici webová 
stránka školky.

Provoz mat. školy je financován MěÚ, který 
dostává dotaci od státu (dle počtu zapsaných 
dětí) + z úplaty za vzdělávání + finanční náklady 
na investiční akce z rozpočtu obce (např.plyno-
fikace kotelny, oplocení zahrady MŠ, vodovod-
ní přípojka atd.) Výpočet úplaty byl  uveřejněn 
v časopise Život Mnichovic. Hospodaření MŠ je 
shrnuto ve výročních zprávách od r. 2003 - mož-
nost k nahlédnutí v mat. škole či na obci.

K nahlédnutí je i protokol inspekční zprávy 
z prosince 2003, kde byla práce školy ohodno-
cena stupněm „velmi dobrý“

Co se týče kritiky stavu budovy a zařízení - 
budova školy byla kolaudována v roce 1980 se 
závadami a nedodělky, které se tehdejší okresní 
úřad zavázal do roka odstranit, ale bohužel k to-
mu nikdy nedošlo, a tak se všichni zastupitelé 
města od této doby potýkali, jak jim to finance 
dovolily, s nedodělky a se závadami, které se 
objevovaly a léty přibývají. I vnitřní vybavení se 
obměňuje dle finančních možností. Domnívám 
se, že je vidět, že se stále něco obnovuje a vy-
lepšuje a že se prostředí MŠ mění k lepšímu.

Dle mého názoru pro práci s dětmi není nej-
důležitější nejmodernější vybavení a pomůcky, 
ale jak se s dětmi v mateřské škole pracuje, jak 
se zde děti cítí, jak jsou spokojené a jak jsou při-
pravené na vstup do l. třídy ZŠ.

S pozdravem 
Mgr. Alena Hybešová 

ředitelka mateřské školy  

Vyjádření ke stížnosti

u nás v mateřské škole doplněna péčí nad-
standardní, která není povinná. Patří sem 
cvičení jógy s dětmi, kondiční cvičení de-
chu pomocí hry na flétnu, angličtina hrou, 
taneční a výtvarný kroužek, tvoření v kera-
mické dílně. Doufáme, že i v letošním roce 
budou pokračovat dětmi oblíbené schůz-
ky s RNDr. Petrem Zárubou, který dětem 
v loňském roce přibližoval život chráněných 

a ohrožených živočichů v okolí Mnichovic. 
Pro děti jsou každý měsíc připravovány kul-
turní akce - divadelní, kouzelnické a varietní 
představení, koncerty, výstavy atd. Program 
školy je obohacen i školními slavnostmi, 
jako např. Mikulášská nadílka, Vánoční zpí-
vání s rodiči, slavnost Tří králů, Otvírání stu-
dánky atd. Na některé slavnostní akce zve-
me rodiče, aby viděli, jak se s dětmi pracuje 

a jestli jsou ve školce spokojené. Je toho 
tedy dost, co na děti čeká a na co se mohou 
těšit v novém školním roce 2005/2006.

Mgr. Alena Hybešová 
ředitelka mateřské školy
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Sport v Mnichovicích

Turnaj smíšených dvojic v plážovém volejbale
Dne 20. 8. 2005 se konal turnaj smíše-

ných dvojic v plážovém volejbale. Turnaje se 
zúčastnilo 10 dvojic. Turnaj se hrál ve dvou 
skupinách po pěti týmech. Z každé skupiny 
postupovaly dva nejlepší týmy. Trošku nás za-

mrzelo, že jedinými zástupci mnichovického vo-
lejbalu byl tým Pozdního Sběru ve složení Klára 
Pešková a Láďa Buranský. Na jejich výkonu se 
lehce podepsala Láďova noční služba.

Skoro celý den, oproti předpovědi, probí-
hal turnaj za slunečného počasí a zdálo se, 
že i závěr turnaje se obejde bez deště. Bo-
hužel předpověď se vyplnila a začalo pršet. 
Z tohoto důvodu byli hráči i diváci ochuzeni 
o zápasy, které měly rozhodnout o konečném 
pořadí.

O umístění bylo rozhodnuto losem mezi 
čtyřmi nejlepšími týmy a to v tomto pořadí:

1. místo - ŽOFKY I (Petra a Zdeněk), 2. mís-
to - ŽOFKY II (Jana a Honza), 3. místo - MOP 
(Monika a Petr). Touto cestou bychom Vás 
rádi pozvali na zbývající turnaj letošní sezóny 
konaný 24. záři 2005. Více informací o turna-

jích se dozvíte na našich internetových strán-
kách www.sportaci.aktualne.cz. 

Těšíme se na Vaši hráčskou a diváckou 
účast.

Občanské sdružení Sporťáci

Zpráva z výcvikového tábora 2005
Tak po celém týdnu naplněném sporto-

váním, jsme krásně zakončili na Šibeničním 
vrchu v rámci akce „Game is our language“. 

Byl to týden, kdy děti chodily domů s tím, 
že „Jen blázen 6 hodin denně běhá“ nebo 
„Copak jsem šílenec? Být celý den na hřišti 
a večer si jít zaběhat?!“ nebo „Oni se snad 
zbláznili! Mě bolí úplně všechno!!“ - To jsou 
jen některé publikovatelné výroky našich 
a vašich ratolestí během posledního srpno-
vého týdne, který jsme strávili na umělé trá-

vě v Mnichovicích. Potěšilo nás zejména to, 
že se každý den zúčastnilo více než 40 dětí 
v různých věkových kategoriích vedených 
8 až 10 trenéry. Přitom všem bylo jasné, že 
trénink po 7 týdnech prázdnin bude trochu 
bolet. Trénovali jsme jak fyzickou kondici, 
tak techniku, a to každý den od 9 do 12 hod. 
a odpoledne od 14:30 do 17 hod. Nikdo pří-
liš nereptal a všichni se, alespoň myslím, 
dobře bavili. 

Chtěl bych tímto poděkovat všem, kdo 
výcvikový tábor pomáhali pořádat a tréno-
vat. Chci  poděkovat všem dodavatelům 
vody a sušenek z řad rodičů, dětem z me-

zinárodního projektu YOUTH 2005 pod pat-
ronací mnichovické školy, díky kterým jsme 
měli pěkné zakončení našeho soustředění, 
a paní vrchní provozní na Šibeničním vrchu, 
která nás nenechala hladovět.

Díky všem!

Mirek Vodenka

Pozvánka
SK Šacung - nohejbal

Adresa: SO Šacung, Kalištì - Lensedly

zve na utkání play-off
program utkání:

event. semifinále, 1. utkání
sobota 10. 9. od 14.00 hod.

Souboj na síti v podání dlouhánů Makary s Pecinou
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Můj svět

Vycházka na Tehovská pole
Správně se těm holým pláním říká TEHOVA, 

tak to je alespoň napsáno na mapě okolí Mni-
chovic, ale protože jsou v širém okolí jenom 
pole, zdá se mi pojmenování Tehovská pole 
srozumitelnější než záhadný název Tehova, 
a proto jsem si dovolil pro tento případ vlastní 
pojmenování. Název Tehova vznikl zřejmě od 
vzdálené vesničky TEHOV, ležící na nedale-
ké TEHOVSKÉ HŮŘE (490m), jejíž svah se 
pozvolna táhne až na pláň, po níž se máme 
v úmyslu projít.

Procházka má být pokud možno klidná, 
a tak abychom se vyhnuli dopravnímu ruchu 
na Pražské ulici, odbočíme hned u mnichovic-
kého mostu podél Mnichovky do Podskalí. Za 
druhým mostem přijdeme až k lávce, po níž 

přejdeme doleva do Potočin. Tady u dalšího 
mostu zůstaneme na naší straně a zahneme 
doprava do ulice V Zátiší. Touto tichou ulicí 
stoupáme vzhůru až k bývalé, výstavné vile 
doktora Boublíka, kde je o kousek dál malé 
parkoviště, z něhož je zajímavý a nezvyklý 
pohled na Mnichovice ze severní strany. Po-
kračujeme dále cestou, které se říká Na Te-
hovách, až k osamělému domu, kde asfaltka 
končí a pokračuje už polní cesta, bohužel 
v deštivém počasí dosti blátivá. Tady jsme 
konečně na místě, kterému se říká TEHOVA. 
O kousek dál z vrcholu návrší se můžeme po-
kochat nádherným pohledem do volné krajiny, 
na svah ke Klokočné, do údolí Struhařovského 
potoka, do Koloděj a na zalesněný Budíkov. 

I odtud je zajímavý pohled na Mnichovice, 
nezvykle se ztrácející v hlubokém údolí. Tento 
pohled stojí za to už proto, že je málo známý 
a i pro staré usedlíky velmi nezvyklý.

Polní cestou Na Tehovách pokračujeme 
dále až k malé přírodní proláklině, kde z mok-
řiny vyvěrá slabý potůček a podél něj vede 
doleva dolů do údolí pěšina kolem několika 
osamělých chat na pokraji lesa. Kolem nich 
sejdeme lesem dolů, až vyjdeme u hlavní sil-
nice do Všestar a na Říčany. My nepůjdeme 
po ní, ale zůstaneme na kraji lesa a pokra-
čujeme doleva lesní cestou až ke koupališti. 
Podél této cesty po levé její straně tekl kdy-
si čistý potůček, který byl vlastně vedlejším 
náhonem pro rybník za Zittovým mlýnem. Při 
pokračující domovní výstavbě v Potočinách 
byl náhon zrušen. Po chvíli dojdeme k vodní 
nádrži (původně koupališti) a sejdeme dopra-
va na jeho betonovou hráz, po níž tuto vodní 
nádrž obejdeme. Tato nová úprava dřívějšího 
koupaliště v roce l987 však s hlediska účelu 
pro koupání neměla zřejmě úspěch. Koupa-
liště od té doby zdá zcela opuštěné, k čemuž 
jistě dopomohla značně znečištěná voda, při-
tékající ze Strančic a okolí. Bylo by jistě už na 
čase, vyřešit tuto otázku co nejdříve a pokusit 
se obnovit populární koupaliště i když bývalé 
volné prostory kolem jsou dnes už zastavěny. 
Jiná možnost ke koupání totiž v Mnichovicích 
zatím není. A tak opouštíme tuto jinak zají-
mavou lokalitu a projdeme ulicí mezi novými 
vilami do Potočin, kde naše procházka na se-
verní okraj Mnichovic končí.

Tato procházka patří opět mezi ty kratší (asi 
3 km) a nenáročné, kterou mohou pohodlně 
absolvovat i starší občané. Chce to jen trochu 
hezké počasí.

Antonín Mareček

Příspěvky od našich církví

Ze života římskokatolické mnichovické farnosti
14. září slavíme svátek Povýšení Svatého 

kříže, 15. 9. Pannu Marii Bolestnou. 
Krásně opravený kříž, i když má sám o so-

bě velkou uměleckou hodnotu, svědčí o klad-
ném vztahu ke kříži toho, kdo jej opravil, 
i kdyby sám nebyl třeba ani pokřtěný.

Na druhé straně vandalismus - rozbité kří-
že, může to být i vandalismus vnitřní - nená-
vist ke kříži, to svědčí o tom, že tito lidé mají 
ve svém nitru něco v nepořádku, i když třeba 
v dětství byli pokřtěni. 

A pak je zde třetí skupina lidí - ti nosí kří-
žek na krku a přitom mají lhostejný vztah ke 
Kristu. 

Děti na náboženství, které s novým školním 
rokem opět začne, se učí nejen k úctě ke kříži, 
ale i též k tomu, kdo na něm visí. 

Kolik lásky měl Kristus k nám lidem, když 
za nás za všechny na kříži zemřel. A toto ta-
jemství Kristovy lásky na kříži je zpřítomně-
no tajemně ve mši sv. Panna Maria Bolestná 
- pod křížem Krista či s mrtvým Kristem na 

klíně, nebyla k Ježíši, svému synu, lhostej-
ná. Ani se nepostavila proti jeho nepřátelům 
- je útočištěm hříšníků a všichni hříšníci jsou 
vlastně Kristovi nepřátelé - a učí nás, jak zu-
žitkovat bolest a utrpení pro záchranu své 
duše i duší druhých lidí. 

Kéž chodíme do školy kříže, kéž Panna Ma-
ria je naší učitelkou, aby náš život měl hlubo-
ký smysl a vysoký cíl.

P. Ivan Kudláček
farář mnichovicko - hrusické farnosti
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Ze starých kronik

Chalupa „U Šnajberků“ (č.p. 47)
(Vzpomínka mnichovického rodáka p. Jo-

sefa Biliny.)
Byla to zajímavá chalupa. Druhá taková by 

se sotva našla v celém kraji. Byla jaksi scho-
vána za Šmejkalovou hospodou a tím unika-
la zraku lidí procházejících Ondřejovskou uli-
cí Na jejím vysokém barokním štítě byl obraz 
sv. Kateřiny, níže pak sluneční hodiny a pod 
jejich ciferníkem pěkně do půlkruhu vynikal 
nápis „U Šnajberků“. Podle starých záznamů 
a podle letopočtu 1560 vypáleného na trá-
mu na půdě, byla chalupa postavena v onom 
roce manžely Šafářovými. Tito zemřeli v roce 

1620 na mor a jejich dcera se provdala za 
Tomáše Zedníka z Hradových Střímelic. Pak 
přešla chalupa do majetku manželů Troján-
kových, s jejichž dcerou Marií se tam r. 1840 
přiženil Josef Šnajberger. 

Historie rodu Šnajbergerů je zajímavá. 
Anton von Schneiberger, původem z Ty-
rol, byl nositelem šlechtického titulu a erbu 
získaného jeho předky při hájení Církevního 

státu. V napoleonských válkách byl v Itálii 
15. 5. 1796 v paláci hrabat Sforzů v Miláně 
i s manželkou zavražděn. Jejich chůva tajně 
zachránila jejich dva syny, kteří se pak růz-
nými cestami dostali až na Komorní Hrádek, 
kde vyrostli. Jeden z nich (Josef) se přiženil 
do chalupy v Mnichovicích.

Na přelomu 19. století obývali tuto cha-
lupu potomci tohoto rodu po přeslici, staří 
manželé Fenclovi a z dalšího kolena rodina 
Šindelářova. Jednopatrová chalupa byla vel-
mi zajímavá stavba. V přízemí byly chlévy 
a z prostorného chléva se vcházelo po scho-

dech na dřevěnou pavlač, krytou šindelem. 
I střecha byla zajímavě kombinovaně krytá, 
nahoře došky, dole šindelem. V roce 1872 
uhodil do chalupy blesk, roztrhl zevnitř štít, 
ale nezapálil. Chalupa nikdy nevyhořela.

Z pavlače se vešlo přímo do staročeské 
prostorné síně se zajímavě klenutými ob-
louky téměř od podlahy, která byla hliněná. 
Když se tam vešlo, po pravé straně visel nad 

vysoko vystlanou postelí erb rodu pánů ze 
Šnajberků, malovaný na pergamenu. Štít 
bohatě zdobený, v modrém poli skrze dva 
prapory vsunutá ruka drží zlatý řád, v dolejší 
půlce pak červená cihlová hradba s branou. 
Podle originálních dokladů ve sbírce akade-
mické malířky Landové je tento erb veden ve 
sbírce Vallardi v Miláně, odkud získala jeho 
reprodukci a popis.

Za postelí byly dveře do tmavé komory, 
naproti vlevo dveře do „salónku“, tj. velkého 
parádního pokoje, za kterým byl malý poko-
jík. V pozadí síně, která byla vlastně i obý-
vací místností, byla mohutná staročeská, 
cihlová pec s horním prostorem, kde se dalo 
i spát.Po straně pece byla dlouhá plotna 
s topeništěm ze zápecí. Před pecí byl velký 
dubový stůl a kolem něho masivní rohová la-
vice a několik židlí. V zápecí trůnívala stará 
panímáma Fenclová (Kateřina, rodem Italka), 
rozená Schneibergerová, která holdovala 
kouření z mohutné dýmky. Někdy mi dala 
„čtyrák“ (8 haléřů) s tím, abych skočil k Vo-
celovům pantátovi pro tabák. Já jsem dobře 
věděl, že je to pro ni, neboť pak se ze zápecí 
valila z její dýmky oblaka dýmu.

Jako kluk - školák jsem býval v této cha-
lupě jako doma. O nějaký rok starší než já 
Šindelářů syn Václav býval v mládí mým 
druhem. S ním jsem chytával na potocích 
mřenky, na žabí stehýnka raky a vůbec tro-
pil všelijaké klukovské žertíky. Chalupa byla 
vždy mou spásou před výpraskem doma. 
Tehdy se sekával pro hospody led. Za po-
ledne, když ledaři odešli na oběd, měli jsme 
my kluci příležitost válčit na dlouhých ledo-
vých tabulích. Z domova jsme si přinesli se-
kerky a bidla, rozdělili se na dvě bojové party 
a obsadili „šífy“. Těmi jsme na sebe najížděli, 
sekerkami tabule rozsekávali, dokud se ně-
kdo z nás nevykoupal nebo dokud nás ledaři 
po návratu od oběda nezahnali. Stalo se jed-
nou i mně, že jsem se notně v Halašově ryb-
níce vykoupal. Samozřejmě, že jsem utíkal 
k Šnajberkovům, kde mě usušili a tím za-
chránili před výpraskem doma. Jednou jsem 
v takovém boji ztratil svůj „šíf“. V bojovém 
elánu jsem rozebral plot u zahrádky Honzíč-
ka Cvigra a na nerozbitném „dreadnoughtu“ 
jsem válčil dál. Prasklo to a doma jsem vy-
fasoval pořádný výprask, neboť otec musel 
nechat postavit Honzíčkovi nový plot.

Podle starých zápisů sepsal
Karel Dražil

kronikář města
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Zdraví

Závislost s názvem „jídlo“
V dnešní době se setkáváme s řadou závis-

lostí, kterým se bráníme a snažíme se je co 
nejvíce omezovat. Ač se to bude zdát zvlášt-
ní, nejvíce jsme závislí na jídle. Na následují-
cích řádcích se Vám budu snažit předat pár 
zásad zdravého životního stylu, ale slibuji, že 
Vám nebudu zakazovat jíst, co Vám chutná. 
Jen Vám nastíním způsob, jakým se vyhnout 
nadbytečným kilogramům, potížím při zažívá-
ní a jiným nepříjemnostem, které jsou spojené 
se špatným stravovacím režimem.

Strava typického západního člověka má 
vysoký obsah tuku, málo složených cukrů 
a příliš soli. To je důvod, proč existuje řada 
nemocí, které nazýváme civilizační choroby, 
např. nadváha, vysoký krevní tlak, arterioskle-
róza (mozková mrtvice, srdeční infarkt atp.). 
Přitom celé kouzlo stravování tkví pouze v je-
ho správném rozvržení během dne. Jak praví 
známé úsloví: Snídani sněz sám, oběd s pří-
telem a večeři nech nepříteli. Z toho vyplý-
vá, že snídaně je nejvydatnějším jídlem dne. 
Můžeme si k ní dát prakticky cokoli, ovšem 

snažíme se upřednostňovat potraviny, které 
nám dodají energii a obsahují vlákninu. Např. 
celozrnné pečivo, müsli, mléčné výrobky atp. 
Pokud konzumujeme sýry, uvědomme si, že 
zejména ty plísňové v sobě mají velké pro-
cento tuku, takže pokud dbáme na svou linii, 
jsme při jejich výběru a konzumaci obezřet-
ní. K pití jsou vhodné ovocné šťávy - nejlépe 
doma připravené. Pozor na džusy, jsou plné 
cukru. 

U oběda se snažíme omezit množství přílo-
hy, ta by měla tvořit jen třetinu pokrmu. Nej-
vhodnější je např. kuře, ryby a občas těstovi-
ny. Smažená jídla, i když je máme tak rádi, se 
snažíme konzumovat jen svátečně. Zbytečně 
nám zatěžují organismus zvýšeným množ-
stvím oleje. 

Večeře by měla být střídmá. Je jasné, že 
vy, co máte osmihodinovou pracovní dobu, 
máte jedině večer možnost se „pořádně“ na-
jíst, a tak na nějaké hladovění nemáte nála-
du. Ale zkuste si dát menší večeři, a pak tak 
20 min. počkat, než Vám jídlo slehne. Není 

dobré se přejíst „na jeden zátah“. V pozdějších 
hodinách si můžeme dát jakoukoli zeleninu, 
ale s ovocem opatrně, zvyšuje chuť k jídlu. 

Svačiny jsou pouze doplňky. Např. müsli ty-
činky a ovoce jsou typickými příklady vhodně 
zvolené svačiny. 

Obecné pravidlo zní jíst pravidelně 5x den-
ně a menší porce. Jedno hlavní jídlo by se 
mělo vejít na menší, dezertní talířek. Pokud 
se Vám stane, že se jednou za týden prostě 
„neudržíte“ a ledničku zkrátka „vyluxujete“, 
nemusíte se bát. Pokud pak zase budete do-
držovat zásady správné výživy, přibrat byste 
neměli, ale počítejte s tím, že Vám nebude 
úplně nejlépe... Během dne také nezapomí-
náme na pití. Zhruba 2,5 - 3 litry vody bychom 
měli za normálních podmínek vypít. 

Nezapomeňte na pohyb a v příštím čísle se 
dočtete o sportovní výživě. 

Pokud byste se chtěli na cokoli ohledně vý-
živy zeptat, neváhejte a napište mi e-mail na 
adresu: gabra.carlton@seznam.cz.

Gábina Jiráková

Jak přišly Mnichovice ke svému názvu, 
nelze bezpečně zjistit. Je pravděpodobné, 
že se jmenovaly původně zcela jinak, ale je 
možné, že když byla ves knížetem Břetisla-
vem věnována klášteru Sázavskému, vznikl 
i název Mnichovice.

Mniši oceňovali význam obce a starali se 
o její zvelebení. Kolem roku 1140 zde založi-
li baziliku. V důsledku rozvoje obce bazilika 
nevyhovovala potřebám a byla přestavěna. 
Na jejím místě byl postaven gotický chrám. 
Záznamy o stavbě se bohužel nedochovaly, 
ale stalo se tak asi kolem roku 1330. Na věži 
kostela byly zvony Burian, Hodinář a jeden 
menší zvon. Zajímavé je, že tam byly i hodi-
ny, které úderem kladívka do zvonu Hodinář 
oznamovaly čas.

Zhoubou městečka byly požáry. Velký 
požár vypukl 23. 8. 1746 v domě Václava 
Štichy a za prudkého větru se rozšířil přes 
radnici kolem náměstí a brzy zachvátil 20 
domů. Shořela i kostelní věž a škola. Vyho-
řelý kostel byl po částech přestavován až do 
roku 1754. Jeho sloh byl pozměněn na sel-
ské baroko. Na hodiny však nezbylo a byly 
tam dodatečně osazeny až v r. 1835. Do té 
doby byly na straně k náměstí prozatímně 
namalovány hodiny sluneční.

V roce 1918 (14.února), byly na věž zamon-
továny nové hodiny. Staré hodiny z r. 1835 již 
nevyhovovaly, vítr a nepohoda na ně půso-
bily více než ruka hodináře. Aprovizační ko-

mise z našetřených peněz za prodej potravin 
se usnesla zakoupit hodiny nové. Aby byly 
nezávislé svými údery na kostelní zvony, byl 
zakoupen i vlastní hodinový cimbál. Hodiny 
dodala pražská firma Ludvík Heinz.

Popis hodin: Věžní hodiny bijící půlky a ce-

lé hodiny jdou 30 hodin jedním natažením. 
Na stroji je regulační ciferník, takže rafie je 
možno na věži pohodlně řídit od stroje. Při 
natahování udržuje zvláštní páka hodiny 
v chodu. Celý stroj s kyvadlem je ve vkus-
né dřevěné, vně i uvnitř lakované, zasklené 
a pevným zámkem opatřené skříni. Dva ru-
čičkové stroje s přesně vysoustruhovaným 
soukolím, jeden rozvodový stroj na strany, 
jeden silný kladivový stroj s těžkým kladi-
vem, železné rozkladné závaží a další. Za 
správný chod dána záruka 5 roků.

Natahování hodin měl na starosti obecní 
písař nebo učitelský pomocník. Odměna či-
nila 6 až 12 zlatých ročně.

Na průčelí chrámu jsou namalovány slu-
neční hodiny. Namaloval je v roce 1941 Fran-
tišek Kabeš. Pod hodinami umístil nápis: 
Všeho do času - Pán Bůh na věky. Bylo to 
v době protektorátu a okupanti význam ná-
pisu cítili jako provokaci. Mnichovičtí Němci 
zakročili a musel být napsán text i v němči-
ně: Alles zur Zeit - Gott ewig.

Při opravě kostela v roce 1975 byla pro-
vedena generální oprava hodinového stroje. 
Zavedeno elektrické natahování a oba cifer-
níky nahrazeny novými. Starý ciferník je ulo-
žen v archivu.

Karel Dražil
kronikář města

Vzpomeňte s námi - Hodiny na věži kostela
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Jelikož jsem byl zastupitelem RNDr. Jiřím 
Marešem v srpnových Mnichovických novi-
nách nařčen, že nevěnuji spolu se zastupiteli 
K. Drbohlavem, M. Černou a F. Turkem po-
zornost strančické ČOV a znečišťování Mni-
chovky, uvádím následující:

Myslím, že jsem v této věci učinil veškeré 
možné kroky, které jsem učinit mohl. Záro-

veň se touto záležitostí zabývají příslušné 
orgány jako je vodoprávní úřad v Říčanech 
a ČIŽP, v jejichž kompetenci je rozhodování 
v této věci.  To, že se rozhodl strančický sta-
rosta vybudovat svou vlastní novou ČOV, je 
jeho rozhodnutí a já jeho rozhodnutí nemohu 
změnit a musím ho akceptovat. Možnost na-
pojení Strančic na mnichovickou ČOV stále 

platí. Rozhodnutí Strančic se zatím nenapo-
jit na mnichovickou ČOV je prostě fakt, který 
starosta Strančic potvrdil i na jednání staros-
tů okolních obcí 31. 5. 2005 ve věci možnosti 
jejich napojení. Je samozřejmé, že z hlediska 
našeho regionu je rozhodnutí Strančic nekon-
cepční, ale z jejich pohledu v současné době 
jediné rychle řešitelné. Zda se totiž podaří 

Informace od...
...MěÚ

Na základě připomínek a stížností občanů 
chceme upozornit, že zejména v těchto let-
ních měsících dochází k narušování životního 
prostředí hlukem, který je způsobován kromě 
různých technických prostředků na sekání 
trávy, ale i hraním reprodukované hudby, kdy 
majitelé příslušných zařízení neomezují po-
slech pro svoji osobní potřebu, ale neúměrnou 
hlasitostí obtěžují majitele okolních nemovitos-
tí. Ustanovení § 127 odst. 1 občanského zá-
koníku stanoví, že vlastník věci se musí zdržet 
všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům 
obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval 
výkon jeho práv. Proto mimo jiné nesmí nad 
míru přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy 
hlukem. Jestliže tedy někdo poslouchá repro-
dukovanou hudbu, pak je obtěžováním okolí 
nad přiměřenou míru, pokud nutí i své souse-
dy, aby tuto hudbu poslouchali s ním.

Město Mnichovice má vyhlášku č. 7/1996 
o dodržování veřejného pořádku, která uvede-

nou problematiku řeší a stanovuje povinnosti 
občanů. Je platná pro celé území Mnichovic 
tzn. Božkov, Myšlín, rekreační a chatové ob-
lasti na území města. Za porušení ustanovení 
článků této vyhlášky hrozí uložení pokuty nebo 
předání příslušnému orgánu k přestupkovému 
řízení. Jenomže důkazní řízení je mnohdy ob-
tížné a zdlouhavé, proto apelujeme na všech-
ny občany Mnichovic bydlící trvale, ale i pře-
chodně tj. chataře a rekreanty, aby dodržovali 
pravidla občanského soužití a neobtěžovali 
nadměrným hlukem své spoluobčany, a to ze-
jména ve dnech pracovního klidu.

Každý občan se může informovat o před-
pisech, které se týkají ochrany životního pro-
středí - na internetových stránkách města je 
vyhláška k dispozici a zároveň je k nahlédnutí 
na městském úřadě.

Městský úřad Mnichovice 
Marta Davídková

Upozornění občanům na dodržování pravidel
ochrany životního prostředí

Jak jsme Vás již v minulém čísle Života Mni-
chovic informovali, město Mnichovice na zákla-
dě vypsaného grantového řízení z Fondu sportu 
a volného času Středočeského kraje získalo 
v letošním roce dotaci na projekt města „Úprava 
sportovních a dětských hřišť včetně dovybavení 
v Mnichovicích“.

Ihned po obdržení finančních prostředků 
městem Mnichovice na realizaci projektu, jehož 
předmětem je rekonstrukce a dovybavení stá-

vajících hřišť na Božkově a v Podhorkách, jsme 
zadali demontáž starých nevyhovujících herních 
prvků na hřištích v Podhorkách a na Božkově 
včetně úpravy ploch, kterou realizovaly Veřejné 
služby města Mnichovice. Následně jsme objed-
nali montáž hracích prvků u firmy Palis dle pod-
mínek projektu, jejíž výrobky jsou certifikovány 
dle norem ČSN EN 71 a ČSN EN 1176 a pře-
zkoušeny. Systémem řízení jakosti ISO 9001 za-
ručuje firma stálou kvalitu výrobků. Na hřištích 
budou umístěny hrací prvky pro děti a mládež 
do 14 let:  houpačky, hrací domky, skluzavky, 
šplhací a házecí stěna. Kromě těchto herních 
prvků budou opraveny dle platných norem na 
dětských hřištích  stávající herní prvky jako např. 
kyvadlové houpačky. Dále je třeba upravit povr-
chy hřišť na volejbal a nohejbal včetně doplnění 
kladek pro  napínání sítí. Předpokládáme, že po-
časí nám bude přát a během měsíce září 2005 
budou hřiště připravena pro děti a mládež tak, 
aby je mohly  využívat k jejich spokojenosti.
Miroslava Vojtíšková, tajemnice MěÚ Mnichovice

Mgr. Jakub Žvejkal, starosta města Mnichovice 

Rekonstrukce dětských hřišť 

na Božkově a v Podhorkách

je před dokončením

Městský úřad Mnichovice zajišťuje pro-
střednictvím pracovnic Informačního centra 
v Mnichovicích vydávání tiskopisů na státní 
dávky sociální podpory včetně poskytnutí  
metodické pomoci při vyplňování tiskopisů 
a to pro občany města Mnichovice a okolních  
obcí.

Upozorňujeme, že od měsíce srpna 2005 je 
nově v informačním centru umístěna sběrná 
schránka pro doklady dávek sociální podpo-
ry, která je pravidelně vybírána pracovnicemi  
Úřadu Práce Praha - východ, oddělení SSP.

Provozní doba IC: 
PO – PÁ : 8.00 - 12.00, 12.30 - 17.00 hod.
 SO: 8.00 - 12.00 hod. 

Tiskopisy na dávky státní sociální podpory 
je možno vyzvednout v provozních hodinách 
informačního centra, tj. i v sobotu. 

Zároveň upozorňujeme občany města 
a okolních obcí, že v Informačním centru 
v Mnichovicích je možno v těchto uvedených 
provozních hodinách (tj. i v sobotu) nechat si 
úředně ověřit podpisy či kopie listin, popří-
padě předat některé žádosti směřované na 
MěÚ Mnichovice do podatelny informačního 
centra.

Doufáme, že našich služeb rádi využijete, 
těšíme se na Vás 

Miroslava Vojtíšková
tajemnice MěÚ Mnichovice

Informace o službách 
pro občany města Mnichovice a okolních obcí

Informace od...
...starosty
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Vážená paní Hrnčiříková, s Vaším dotazem 
ohledně bezpečnosti v ulici Pražská od Domu 
sportu k mostku přes Mnichovku jsme se ob-
rátili na pana místostarostu Františka Turka, 
předsedu výboru výstavby architektonického 
rozvoje dopravy a životního prostředí, který 
nám k uvedenému problému sdělil následující:

Na řadě jednání našeho výboru jsme uve-
denou problematiku diskutovali. Vybudování 
řádných chodníků po obou stranách brání ze-
jména umístění domu č.p. 365 ve směru na 
Říčany a domu č.p. 21 (bývalá akvaristika). 
Návrh z výboru výstavby pro členy zastupi-
telstva města je objekt č.p. 21 zbourat, a tím 
by se získal prostor nejenom pro vybudování 

tolik potřebného chodníku, ale i prostor ke 
zlepšení odbočování do ulice Nádražní. Na 
uvolněném prostoru se také uvažuje o vybu-
dování několika parkovacích stání, která v té-
to části města evidentně chybí. Řidiči problém 
zaparkování řeší tím, že parkují v Nádražní uli-
ci (před lékárnou) a zde dochází ke složitým 
a nepřehledným dopravním situacím.

Kdy a jestli vůbec dojde k demolici objek-
tu, záleží na rozhodnutí členů zastupitelstva. 
Návrh z výboru výstavby je, aby se demolič-
ní práce zahájily v jarních měsících příštího 
roku. Do té doby by se připravily pro likvidaci 
objektu všechny potřebné podklady a již by 
byl vypracován projekt pro finální podobu 

uvolněného prostoru.
Tímto bych se rád obrátil na Vás, občany 

města, abyste případné návrhy na vyřešení 
této pro chodce nebezpečné části města za-
sílali písemnou formou na městský úřad.

Pravděpodobně během měsíce září se 
uskuteční jednání se zástupci DI Praha - vý-
chod, odb. dopravy MěÚ Říčany, majetkové 
správy Říčany a provozovatele autobusových 
linek ve věci řešení nebezpečných úseků na 
ulici Ondřejovská, Pražská a Myšlínská. O vý-
sledcích tohoto jednání budou čtenáři ŽM ná-
sledně informováni.

František Turek

Odpověď na dotaz paní Marcely Hrnčiříkové z minulého čísla ŽM

Informace o...
...plánované výstavbě vodovodu a kanalizace

Vážení občané,

po letní přestávce Vás chceme informovat 
o novinkách v akci Vodovod a kanalizace 
v Mnichovicích. V současné době máme za 
sebou již první kolo podpisů smluv podstatné 
části zájemců a druhé kolo, do kterého byli 
zvání jednak ti, kteří se z jakýchkoliv důvodů 
nedostavili k podpisu v kole prvním, jednak ti, 

kteří projevili zájem po uzávěrce. Máme za to, 
že podpisování smluv proběhlo bez větších 
problémů, kromě toho, že jeden týden „spadl“ 
server a nebylo tudíž možno pracovat, a v ná-
sledujících dnech se, kromě pozvaných, do-
stavovali i ti, kteří nemohli být vyřízeni v týdnu 
minulém a tím se prodloužilo čekání.

Dále probíhá:
-  řízení o výběru dodavatele, které není do-

sud ukončeno z důvodu podání námitky 
proti úkonům zadavatele 

-  výběrové řízení na výběr bankovního ústavu, 
na přijetí střednědobého a dlouhodobého 
úvěru na dofinancování této investiční akce. 

Čeká nás ještě výběr TDI - technického do-
zoru investora a zajištění odborného posudku.

Jaroslav Mašín
koordinátor 

Den otevřených dveří v Pivovaru Velké Popovice v sobotu 24. září 2005 od 13,0 do 17,00 hod. Seznamte se na vlastní oči s Pivovarem Velké 
Popovice. Exkurze spojená s ochutnávkou piva, po nově zrekonstruované trase provozem pivovaru. Exkurze každých 15 minut. Vstup zdarma!

Informace od...
...Velkopopovického pivovaru

Informace od...
...Stavebního úřadu

Reakce na článek „Kam vede voda z božkov-
ského rybníka“ - autor Jaroslav Vojíř ml., uve-
řejněného v Mnichovických novinách 8/2005.

Vážený pane Vojíři, z Vašeho dopisu, kde  
uvádíte, že: „za peníze se dá všechno koupit,... 
a že se touto stavbou nezabýval ani stavební 

úřad“, je patrné, že neznáte kompetence jed-
notlivých úřadů. Stížností, která podána byla, 
se má zabývat MěÚ Říčany - ŽP - úřad vodo-
právní, nikoli obecný stavební úřad. 

Příště by bylo dobré, abyste ve svém do-
pise konkretizoval, kdo si co a od koho kou-

pil, popřípadě se přišel zeptat přímo na úřad, 
o který se „otíráte“. Proč se schovávat za 
větu: „všichni říkají...?“ Máte - li zájem, přijď-
te, rádi Vám sdělíme podrobnosti.

Ing. Andrea Hejná 
vedoucí SÚ Mnichovice

vyřešit majetkové nároky spojené s vedením 
kanalizačního sběrače, který vede přes katas-
tr Všestar, je dle všestarského starosty stále 
nejasné.

Dnešní stav Mnichovky není opravdu dobrý, 
ale věřím, že se rapidně zlepší po zprovoznění 
strančické ČOV a o to nám přeci hlavně jde. 
Toto mezidobí musíme překlenout, jak za-
znělo i na jednání v loňském roce od zástup-
ců ČIŽP. Protože se Všestary stále chtějí na 

Mnichovice napojit a strančická ČOV nebude 
mít údajně životnost delší deseti let, nastane 
určitě doba, kdy se napojí i Strančice na mni-
chovickou ČOV. 

Na závěr bych rád ocitoval část dopisu 
z 14. 7. 2005, který jsem obdržel od předse-
dů občanských sdružení Dolejšák, Všestary 
a Menčice: „Vážený pane starosto, děkuje-
me vám za svolání starostů 31. května 2005 
a za Váš zodpovědný postoj k problematice 

ochrany životního prostředí, zejména vod 
v našich vodotečích.“ Neměl jsem v úmyslu 
tento dopis používat, protože zodpovědný 
postoj k ochraně životního prostředí považuji 
za samozřejmý, nicméně pro některé zastupi-
tele jsem jej uveřejnit musel. 

Mgr. Jakub Žvejkal
starosta města
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Z vašich příspěvků 

(redakce se nemusí ztotožňovat s názorem přispěvovatele)

Prásknout či neprásknout
Letošní rok byl pro mě v mnohém plný překvapení. Poznala jsem 

spoustu nových věcí, lidí a setkala se s nejednou špatnou vlastností jako 
je například závist, žárlivost, zášť, nesnášenlivost. Ač jsem si říkala, že se 
s tím třeba v Mnichovicích, v tom městečku, které na první pohled vypa-
dá tak bezelstně, nesetkám, ale opak je pravdou. Historka, kterou Vám 
povím, se mi opravdu přihodila a velmi mě zaskočila. 

V ŽM jsem od určité doby měla rubriku s názvem „Můj svět“. Můj pů-
vodní záměr byl psát o hudbě, filmech a tak podobně. Zpočátku jsem 
si nebyla jista, co by lidi konkrétně zajímalo, které věkové skupině své 
příspěvky budu adresovat. Proto jsem dala na rady a přání několika lidí 
a napsala krátký životopis skupiny O-Zone. Přestože mi její muzika není 
blízká, obdivuji, jak dokázala díky jedné písničce pobláznit takovou masu 
lidí. Článek mi vyšel a ještě než stihl zaschnout inkoust na papíře Života 
Mnichovic, přišla mi první reakce. Jenže ne jen tak ledajaká. Přišel mi e-
-mail od anonyma. Nevěřícně jsem se prodrala celým textem a poměrně 
dost zaskočená se opřela o opěradlo své židle. Nepublikovatelné výrazy 
o mé osobě byly rozeseté po celé stránce a  dotyčný pisatel by mi také 
rád uřezal ruce a ostatní údy a hodil je do odšťavňovače. Jistě chápete, 
že jsem tento dopis nemohla nechat bez odezvy. Usilovně jsem přemýš-

lela, kdo by to mohl být, koho mám ve svém okolí s „takovými“ sklony. 
V odpovědi jsem se snažila vysvětlit anonymovi, že jeho způsob vyjad-
řování je nepatřičný a že mě zkrátka neuchvacuje. Dál už jsem se tímto 
tématem nechtěla zabývat, moje okolí mi radilo o tom nepřemýšlet. Ale 
samozřejmě netrvalo dlouho a anonym se znovu ozval. Vyhrožoval, že 
ví, kde bydlím, co dělám... Jelikož mám kolem sebe starostlivé a zodpo-
vědné lidi, rozhodli jsme se problém zvaný „neurvalý anonym“ společně 
vyřešit. Když nepomohlo zablokování e-mailové schránky, vážně jsem 
uvažovala o tom, zda prásknout či neprásknout vše policii, protože e-
-maily přetrvávaly, aniž bych odepisovala. Nakonec jsem si říkala, že nic 
práskat nebudu, zřejmě se jen nějaký můj vrstevník, kterému nejsem po 
chuti, potřeboval vyřádit. 

A jak to všechno nakonec dopadlo? Zjistila jsem, o koho jde? To víte, 
že zjistila. Díky internetu a mým dobrým kamarádům se mi dostalo odpo-
vědi. Ten dotyčný, jehož jméno publikovat nebudu, protože tento článek 
neberu jako odplatu, byl můj spolužák, jednu dobu dokonce „důvěrný“ 
kamarád a co se mu v hlavě semlelo, to nikdo neví. 

Z toho vyplývá, že nikdy nevíte, na koho si máte dát pozor...
Gábina Jiráková

Fotosoutěž
Vyzýváme všechny milovníky sběru hub, aby se zúčastnili naší nové 

soutěže „O největší houbový úlovek letošní sezóny“ .Pište, fotografujte, 
mailujte, těšíme se na Vaše příspěvky!                                            redakce

V letošním deštivém létě jsme našli v listnatých lesích kolem Mnichovic 
už začátkem července pěkné dubové hřiby, z nichž jeden byl ukázkový, 
o průměru 22 cm a byly z něj vynikající řízky.

Antonín Mareček

Ploužím se pomalu vyhřátým náměstím,
k důchodcům pod lípy tam co je stín,
chválíme vzájemně mladistvý vzhled
a s malým pejskem se přátelím hned.

Tak plyne život náš, starých i dětí, 
jak bílé obláčky co nad námi letí,
vyhnou se věži a letí dál nad Myšlín,
po zemi neslyšně táhnou svůj stín.

Sluníčko hřeje a vše se hned mění, 
městečko krásní, už vesnicí není,
před námi zastaví autíčko cizí,
a kráska v tričku v cukrárně mizí.

Móda trička si krátí a nosí je po ní,
jak hezké školačky, tak mladé paní,
džínové bokovky nesmí nic skrýt,
a trička nad pupík, jak to má být.

Pro nás ty postarší je tuze milé,
sledovat kolem nás života defilé,
půvabné mládí co směje se jen,
i bývalé krásky co přešly jak sen.

Ach léto přišlo jsi z jarních květů,
a hřeješ nás příjemně nebýt vzdechů,
že  jednou odejdeš zase k podzimu,
do ticha bílého, do spánku na zimu.

Jen  jděte vy myšlenky černé a chladné,
teď dívej se po slunci na mládí  ladné,
na kornout zmrzliny, na pružný krok
a vděčen buď životu za každý rok.

Závidím mladým tu módu i smích,
závidím tiše i budoucnost v nich,   
loučím se s pejskem co vedle stál,
a ze stínu do slunce vykročím dál.
                           Antonín Mareček

LÉTO, MLÁDÍ, DŮCHODCI

Jaromír Hurda

R E V I Z E
plynových  a  tlakových  zařízení

tel.: 602 296 658

tel., fax: 323 641 762

Pražská 361/29

251 64  Mnichovice
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NOVÁ GENERACE ČERPADEL PRO TLAKOVOU KANALIZACI

Čerpadlo AQK - 04 /400-N  s řezacím zařízením
je určeno k čerpání biologicky a mechanicky
znečištěné vody bez abrazivních (písek apod.)
nebo agresivních (kyseliny apod.) přímísenin.
AQK - 04 /400-N je hydrostatické rotační
čerpadlo, které pracuje na principu plynulého
vytlačování čerpané kapaliny směrem k
výtlačnému tělesu v uzavřených pracovních
prostorech. Tyto pracovní prostory vznikají
vzájemným kon-
taktem  důmyslně
tvarovaných ploch
rotujícího vřetena
a statoru. Čer-
paná kapalina je
nejprve nasávána
přes řezací zaří-
zení do sací ko-
mory, odkud je, s
již rozmělněnými
pevnými přimí-
seninami, přivá-
děna přímo do
vysokotlaké hyd-
raulické části čer-
padla. Hlavní a
nejvíce namáhané
součásti jsou vyro-
beny z nerezavějící
oceli, ostatní
součásti mají kvalitní povrchovou úpravu.
Čerpadlo umožňuje dosažení vysokého
výstupního přetlaku max. až 1.0 MPa při průtoku
přes 0.5 l/s. V případě poškození hydraulické
části, způsobené například chodem na sucho,
lze tuto velmi snadno a levně opravit.
Nezanedbatelnou předností tohoto čerpadla je
precizní dílenské zpracování a provedení z
kvalitních materiálů při zachování nízké ceny.
Možnost instalace v horizontální poloze.

V přV přV přV přV příšíšíšíšíštím čísle Vtím čísle Vtím čísle Vtím čísle Vtím čísle Vám přám přám přám přám přineseme infineseme infineseme infineseme infineseme infororororormace omace omace omace omace o
serserserserservisu a přvisu a přvisu a přvisu a přvisu a příslušensíslušensíslušensíslušensíslušenství.tví.tví.tví.tví.

AQUA SPOL,spol. s r.o.
Dolínecká 2

CZ-100 00 Praha
tel/fax :

+420 274 818 343
info @ aquaspol.cz

TTTTTechnické údaje :echnické údaje :echnické údaje :echnické údaje :echnické údaje :
Elektromotor s olejovou náplní
výkon 1,1 kW
napětí 3 x 230/400 V
otáčky 2820/min.
In 3,6 A
těsnění mechanická ucpávka

Materiálové provedení :
Elektromotor nerez ocel, litina
Hřídel uhlíková ocel
Stator uhlíková ocel, pryž
Plášť čerpadla nerez ocel
Vřeteno nerez ocel
Těleso lucerny šedá litina,

speciální povrchová
úprava

Řezací zařízení legovaná ocel

řezací zařízení

řez hydraulickou
částí s řezákem

ČerČerČerČerČerpadlo :padlo :padlo :padlo :padlo :
Qmax 45 l/min.
P

max
1,0 MPa

ponor
max

10 m
výtlak R 1 1/4“

šířka čerpadla 140 mm
délka čerpadla 810 mm
průměr stojánku 330 mm

Čerpaná kapalina odpadní znečištěná
voda bez abrazivních částic, max. teplota 30°C

w w w . a q u a s p o l . c z

AQK 04/400 N

technické změny vyhrazeny
ilustrační foto
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ŠIBENIČNÍ VRCH 
v Mnichovicích Vás zve na následující akce v roce 2005:

• 17. 9. sobota „MIKEŠŮV VEČER“
*  večer na terase s živou hudbou u příležitosti pochodu „Po stopách kocoura Mikeše“, před tím 

zábavné odpoledne pro děti

• 27. 9. úterý „SVATOVÁCLAVSKÉ VINOBRANÍ“
*  terasa, hudba, POSLEDNÍ TERASOVÁ SLAVNOST ROKU, BURČÁK, moravská sudová vína

• 15. 10. sobota „STAROČESKÉ POSVÍCENÍ“
*  večer s živou hudbou a vepřovými hody - pečená kolena

• 12. 11. sobota „MARTINSKÉ HODY“
*  obligátní pečená husa (kachna), živá hudba

• 31.12. sobota „SILVESTR NA HORÁCH“
*  iluze horského prostředí, lyžování, živá hudba

REZERVACE STOLU: 323 640 975 (po 16.hod.)

PŘIPRAVUJEME:

• 27. 11. - 31. 12. 2005
* Betlém pro děti

po Novém roce:

•  Sněhové slavnosti, Masopust 
se zabijačkou, Pomlázkový večer

PAŘÍŽ + Zámek FONTANEBLEU: 24.09. - 28.09. 5.290,- Kč
 26.10. - 30.10. 5.990,- Kč
 30.09. - 02.10. 6.590,- Kč (letecky)
 29.10. - 01.11. 7.390,- Kč (letecky)
PAŘÍŽ a zámky na LOIŘE: 06.09. - 11.09. 6.490,- Kč
 23.09. - 28.09. 5.990,- Kč
FRANCOUZSKÁ RIVIERA: 30.09. - 05.10. 6.990,- Kč
PERLY BENÁTSKA: 09.09 - 18.09. 4.990,- Kč
ŘÍM,NEAPOL: 27.09. - 03.10. 6.990,- Kč
ŘÍM, FLORENCIE: 24.09. - 28.09. 5.690,- Kč
 26.10. - 30.10. 5.690,- Kč
LONDÝN a OKOLÍ: 26.09. - 01.10. 7.220,- Kč
STARÁ DOBRÁ ANGLIE: 09.09. - 18.09. 8.990,- Kč
ŠVÝCARSKÝ HORSKÝ EXPRES: 16.09. - 20.09. 5.490,- Kč
 21.09. - 25.09. 5.490,- Kč
ISTANBUL: 29.10. - 02.11. 4.990,- Kč (letecky)
 03.11. - 06.11. 3.990,- Kč (letecky)
OKRUHY: * ČERNÁ HORA * ŘECKO * PORTUGALSKO * SÝRIE a JORDÁNSKO * MAROKO *

KNÍŽKY S POHÁDKAMI A PÍSNIČKAMI
a jejich nahrávky na CD nebo MC pro 3 - 8 leté děti

komplety z vydavatelství ROTAG od 170 do 230 Kč
si můžete zakoupit na adrese:
Pražská 361, Mnichovice (druhý domek nad Igrou ).

V případě zájmu vám autorka textů knížky HRAJEME 
A ZPÍVÁME SI S POHÁDKOU Eva Hurdová také může, na 
základě dlouholeté praxe, poradit s rozvíjením hudebně 
pohybových dovedností dětí.

Telefon : 323 641 762, 728 876 422

C
es

to
vn

í a
ge

nt
ur

a 
M

ni
ch

ov
ic

e

REZERVACE, PRODEJ A INFORMACE OBDRŽÍTE 
V KANCELÁŘI CESTOVNÍ AGENTURY V. MIKOLÁŠOVÁ MNICHOVICE, 

TEL.: 323 640 505, MOB.: 602 280 943P
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Život MNICHOVIC, časopis pro obyvatele města Mnichovice a okolí, vydává a distribuuje MěÚ Mnichovice, reg. č. MK ČR E 13288.
Uzávěrka tohoto čísla 1. 9. 2005. Vedoucí redakční rady: Ing. Ivan Drbohlav, šéfredaktorka: Linda Vrbíková Skoumalová
členové: Mgr. Jakub Žvejkal, RNDr. Petr Záruba, Karel Dražil, Antonín Mareček, Gabriela Jiráková, Mgr. Lenka Klechová, Mgr. Marcela Erbeková, Mgr. Jana Velebová. 
Kresby zhotovil Antonín Mareček. Foto: J. Žvejkal, A. Mareček, archiv.
Ve spolupráci s MěÚ Mnichovice a zastupitelstvem města vytiskl PRESS SERVIS, s.r.o., Jílovská 1167/71A, Praha 4.
Inzerci přijímá v úředních hodinách sekretariát MěÚ, paní Ivana Kuklová. Kontaktní adresa: redakcniradazm@seznam.cz

Společenská kronika

Naši jubilanti od 70 let:
srpen

 Líznerová  Eva Menšíková Václava
 Svobodová Pavla Stiborová Šárka
 Veselá Věra Ondráčková Miloslava
 Polesný Viktor Ošauerová  Helena
 Zimová Miloslava Vávrová Milada
 Vyskočilová Marie Šebánek Miroslav
 Michal Jiří Hanáková  Dagmar
 Vyskočil Miroslav Popelková Marie
 Fousek Josef Rubišová Vlasta
 Baborová Vlasta Schmidt Vlastimil

Šmejkalová Marie

 Antonín Zeman (80)     Viktor Polesný (80)

září
 Mikoláš Miroslav Fiřtová Jiřina
 Čiháková Marie Píchová Božena
 Vlásková Emilie Jíra Josef
 Duchač Rudolf Jedlička Miroslav
 Hájek Václav Kadeřábková Božena
 Nechvátalová Ludmila Korbel Ladislav
 Podhola František Černá Božena
 Sochorová Marie Macháčková Marta
 Černohorská Jiřina Lavický Jan

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, klidu 
a spokojenosti do dalších let.

Úmrtí
červenec

Josef Leder
srpen

 Ludmila Chaloupková Josef Krejčík
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast. 

Narození
červen

 Eliška Fousková Matyáš Hána
červenec

František Doubek
Rodičům i dětem přejeme hodně zdraví, štěstí 

a radosti.

Sňatky
červen

Michal Kronus – Blanka Vosmíková
Marek Červ – Klára Šarkovičová

Martin Císař – Milena Jáčová
Robert Cízl – Kateřina Jeřábková

Pavel Tichovský – Daniela Lhotková
červenec

Viliam Farbula – Eva Chvojková
Marek Stejskal – Veronika Fadrhoncová

David Kupr – Michaela Jeřábková
srpen

Jiří Jelínek – Irena Petrlíková
Novomanželům přejeme hodně zdraví, pohody 

a spokojenosti.

Děkujeme všem za projevenou soustrast a účast na posledním rozloučení s panem Josefem Krejčíkem ve Strašnickém 
krematoriu dne 11.8. 2005. Zároveň děkujeme MUDr. Grubnerové za její citlivý přístup a péči.

Rodina Krejčíkova

Poděkování

WWW.EKOTES.COM

• SPASOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH OKEN A DVEŘÍ
• 30 % ÚSPORA TEPLA; ŽIVOTNOST 20 LET

• VÝMĚNA TĚSNĚNÍ - plastových oken a eurooken
• - plastových oken a eurookenSEŘIZOVÁNÍ

SILIKONOVÉ TĚSNĚNÍ - do drážky, pro všechny typy oken•

Politických vězňů 1425, 251 01 ŘÍČANY

606 888 525, 321 698 698
ZAMĚŘENÍ NA MÍSTĚ ZDARMA DENNĚ OD 10:00 DO 22:00 HOD.

Politických vězňů 1425, 251 01 ŘÍČANY

606 888 525, 321 698 698
ZAMĚŘENÍ NA MÍSTĚ ZDARMA DENNĚ OD 10:00 DO 22:00 HOD.

ZALUZIE
DO  VŠECH  TYPŮ  OKEN  A  DVEŘÍ

• PLASTOVÉ SHRNOVACÍ DVEŘE NA MÍRU
• ROLETKY - látkové • OPRAVY - žaluzií, rolet

• MARKÝZY - sklopné, výsuvné, kazetové

• PRODEJ A MONTÁŽ DOPLŇKŮ VELUX

• HLINÍKOVÉ - od 185,-/m2 • LÁTKOVÉ - od 340,-/m2

• SÍTĚ PROTI HMYZU - rámečkové, rolovací


