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2 / Slovo starostky

Stavební a covidový…
Chtěla bych říct, že tento rok je
stavební. Ale který z posledních
let nebyl? Tento je ale výjimečně
stavební. Dokončili jsme půdní
vestavbu ve škole na náměstí,
zahrada v přírodním stylu
v mateřské škole je zelená a krásně
roste, ke kanalizaci na Myšlíně
a v Mnichovicích se podařilo přidat
vodovodní přivaděč ze Želivky,
který nám zajistí dostatek vody,
ale nakonec se podařilo i rozšířit
vodovod v ulicích, kde ještě nebyl.
Všechno při jednom. Na všechno
se podařilo získat alespoň část peněz z dotací. Ano, trvá to rok a půl, ano práší
se a je to nekomfortní, ale už brzo skončí stav, který se nám nelíbí a začneme
si užívat standardu 21. století. Vody a kanalizace. Postavili jsme cyklostezku,
která snad dělá lidem radost, a když na ní vidím děti na odrážedlech, chodce,
bruslaře, lidi na kolech, včetně seniorů na elektrokolech, mám radost. Ještě
větší jsem měla, když za mnou ze shora z božkovského kopce jel cyklista a když
jsem autem zastavila na křižovatce u lékárny, přijel k mému okénku a já poznala
skoro souseda architekta Honzu. Poznamenala jsem něco v tom smyslu, že
nemaká a fláká se ve všední den na kole… A dostala jsem odpověď: „Hele, tak
abys věděla, od té doby, co je cyklostezka, jezdím každý den do práce do Prahy
na kole.“ To byla skvělá zpráva, protože cyklostezka měla kromě turistiky sloužit
právě k cestám na kole do práce a do školy.
Také se podařilo dokončit parkoviště P+R, které jsme chtěli udělat do konce
školního roku, aby se mohla na prázdniny uzavřít silnice k nádraží a ta
zrekonstruovat a postavit v ní chodník. Povedlo se a silnice byla do konce
prázdnin znovu otevřena. Včera zahradník vysázel trvalky v parčíku u nádraží,
ještě bychom chtěli, aby Správa železnic upravila druhý, oplocený parčík, který
je zatím nevzhledný.
Ve škole se přes prázdniny udělal kamerový systém, školní rozhlas a drobná,
ale důležitá, opatření, která zase školu posunou kupředu. Ve školce se
zrekonstruoval zase kus elektřiny, staré toalety byly vyměněny za nové, vyměnila
se dlažba v šatnách a zrekonstruovaly školkové kuchyňky, ve kterých připravují
paní kuchařky dětem svačiny a výdej obědů.
Rekonstrukce požárního domu probíhá zatím bez komplikací, jeho nová podoba
už se rýsuje. Do konce roku by mělo být hotovo. A začali jsme konečně stavět
další chodník. Po Ondřejovské ulici. Zatím se snažíme stavbu zvládnout bez
větších dopravních omezení, ale silnice se bude muset nakonec úplně uzavřít,
protože se u gabionové zdi v zatáčce bude silnice zužovat o chodník a na druhé
straně rozšiřovat. Bez uzavírky to nepůjde. Ale bude až po dokončení stavby
na Myšlíně, protože nyní po Ondřejovské ulici vede objízdná trasa.

Dokončujeme lesní cesty, které bude dětem zpříjemňovat při procházkách
naučná stezka a které umožní obhospodařování lesa. Na podzim se snad
sejdeme při společném sázení stromů v lese a opečeme si společně špekáčky.
Také soutěžíme stavební firmu na stavbu nové školní jídelny a kuchyně, musíme
ještě do konce roku zbourat stávající jídelnu a modlíme se, abychom to se všemi
lhůtami ve výběrových řízeních zvládali.
A pak už musíme zase projektovat, připravovat… protože „Kdo je připraven, není
překvapen.“ Pak také: „Štěstí přeje připraveným“, a možná by se ještě nějaké
rčení našlo.
Letos přijdeme o velkou část peněz z daní, se kterými jsme počítali. Projekty,
na které máme dotaci, chceme ubránit a postavit, protože každá naše koruna
přinese třeba čtyři další koruny z evropské unie nebo od státu. A tak se
uskrovňujeme tam, kde to jde. Odsunuli jsme velkou část oprav silnic a udělali
jen ty nejnutnější. Také jsme přerušili hlasování o participativním rozpočtu, ale
připravené skvělé projekty navrhovatelů budu automaticky zařazeny do příštího
ročníku a Vy z nich budete moci vybírat. Protože jde o skvělé nápady
a užitečné věci.
A jednomu z vítězů loňského ročníku Jakubovi Rafajovi a jeho ženě bych chtěla
poděkovat za další sezónu letního kina, za čas a nasazení, které věnovali
promítání. Ze sedmi vysílání jsme jen dvakrát promítali ve správném termínu,
jinak nám lilo. Ale vás to neodradilo, sledovali jste informace a chodili do kina
i v posunutých termínech.
Věřím, že tak, jako vám nezkazil náladu déšť, vám nezkazí náladu ani to, co se
na nás opět žene. Zvládneme i podzimní nápor covidu, zvládneme domácí výuku,
pokud ji někdo nařídí a popereme se se všemi nástrahami.
Se všemi, kteří v první vlně pomáhali, jsme si slíbili, že si společně dáme
skleničku na Šibeničním vrchu, až to půjde. Přes léto jsme to nestihli. A teď už
to zase nepůjde. A tak dobrovolníci mají v Infocentru připravenou láhev vína, jako
malé poděkování za pomoc. Vyzvedněte si ji, prosím a připijte NA ZDRAVÍ.
Pevné zdraví přeji nám všem. A kdyby bylo ohledně covidu-19 cokoliv, co by
vás trápilo, co byste potřebovali řešit a nevěděli jak, obraťte se na město.
Pomůžeme vám, co bude v našich silách. K dispozici je vám i bezplatná
občanská a právní poradna.
Mějte krásné podzimní dny s babím létem a opatrujte se.
Petra Pecková
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Pan Antonín Mareček – nekrolog
i celorepublikový přebor v sokolském víceboji. Otec zase sportoval v Mnichovicích,
kde hrál lední hokej a zakládal družstvo
mnichovického pozemního hokeje. Po tříleté známosti se vzali na Staroměstské radnici. V deset hodin dopoledne 27. února
1953 jim zahráli „Věrné naše milování“
a oba slíbili, že spolu budou v dobrém
i zlém dokud je smrt nerozdělí a tento slib
splnili.
Po vojně zůstal otec v nově se zakládající Dukle Praha, v oddělení mezinárodního sportu a s týmem házené prožil jejich
hvězdnou éru. Pomáhal s realizací přeplavby Kanálu Františku Venclovskému.
A pokud si vybavíte logo Dukly, pak vězte,
že tatínek byl jeho grafickým autorem, což
nám přiznal až před nedávnem, kdy o něm
Dukla natáčela pořad.
Vážení čtenáři,
pan Antonín Mareček, můj tatínek, zemřel
po krátké, těžké nemoci 13. srpna večer
v kruhu své rodiny, tak, jak si to přál. S bolestí jsem roznášela parte, ale na Klokočné
mi pan Sapík řekl: „Neplačte, slavte, vždyť
se dožil téměř stovky ve zdraví a dobré mysli, kdo z nás by to nechtěl!“. A tak mi dovolte pár vzpomínek, a vůbec ne smutných,
na mého tátu.
Narodil se v Praze do rodiny mistra kartonážnického pocházejícího z Mnichovic.
Na svoji maminku vzpomínal s láskou,
byla z Prahy, z měšťanské rodiny, ale když
po čase zůstala chalupa v Mnichovicích bez
hospodáře, přestěhovala se rodina z Prahy do Mnichovic a maminka se s pomocí
sousedek pustila do hospodaření. Můj otec
dojížděl do Prahy na strojní průmyslovku,
doma pomáhal s hospodářstvím, sportoval
a hlavně každou volnou chvíli maloval.
Miloval figurky Walta Disneyho od Mickey
Mouse až po Sněhurku a později rád skicoval kolemjdoucí děvčata v elegantních
modelech 30 a 40t let. Když se rozhodoval,
zda jít na techniku či zkusit výtvarnou akademii, zasáhnul jeho švagr, majitel továrny
Premo Protivín, sám bez mužských potomků, a odvelel otce do Protivína učit se šéfovat fabrice. Tam dostal tvrdou školu, ale
přišel rok 48, znárodnění a poté povolávací
rozkaz na vojnu. V průběhu vojny se dostal do Armádního tělovýchovného klubu
ATK a mohl opět sportovat a trénovat. V té
době se seznámil s maminkou a oba spojila
velká záliba ke sportu. Byli zapálení Sokolové, maminka hrála košíkovou a vyhrála

Ve šťastném manželství se narodily dvě
dcery, Blanka a Jana. Bydleli jsme v Praze
a každý víkend jsme jezdili do Mnichovic,
kde jsme kousek po kousku renovovali starou chalupu a zahradničili. Za letních večerů jsme sedávali u ohníčku, pekli buřty
a zpívali od lidovek až po semaforské hity.
Na důchod odešli rodiče do Mnichovic natrvalo. A protože se zrovna narodili první
vnuci Honza a Jirka, tak byla novopečená
babička největší pomocnicí. Děda zase vydatně pomáhal Pepovi při stavbě našeho
domu, a jakmile se vnuci naučili držet hokejku, založil tu hokejovou přípravku a dovedl kluky až k titulu mistrů republiky v kategorii mladších žáků.
V té době už se opět začínal více věnovat
malování. Známá místa i zákoutí Mnichovic, náměstí ve všech ročních obdobích
i malebná krajina k Sázavě – to všechno zachytil během procházek s maminkou a samozřejmě jí jako první dával ke schválení.
Byl i autorem moderních obrazů, kde se
držel jen své fantazie, a pak se smál, když
jsme hádali, co namaloval. Velkou radostí
pro něj byla výstava jeho obrazů, kterou
uvedla v život paní Anička Celbová v hotelu Myšlín manželů Peřinových. Otec na to
vzpomínal s láskou a s díky.
Dobře si tam zatančil a vůbec tančil moc
rád, vzpomínal, jak s manželkou chodívali do kavárny Vltava na začínajícího Karla
Vlacha. A tancovali i doma, sotva zaslechli něco pěkného z rádia, roztočili to třeba
v kuchyni a my jsme jen valily oči.

Hudbu ostatně také miloval, Dvořákovy
a Smetanovy opery, slavné italské árie,
ale hlavně swing a jazz, desek s Louisem
Armstrongem máme doma pěknou řádku.
Na mládí vzpomínával u starých trampských písniček a v posledních letech rád
sledoval přenosy Vídeňské filharmonie.
Další jeho zálibou byla role kronikáře vlastní rodiny, ale i města Mnichovic. Sestavil
rodokmen Marečků 250 let zpátky a o mnichovické historii píše v knížce V Mnichovicích bylo fajn. Jeho další prózu Mnichovické
pohádky zase dostávají dárkem mnichovičtí občánkové a prý se čtou i v okolních obcích a chodí se podle nich na výlety.
A už jsme u dalšího koníčku – psaní básniček do Života Mnichovic a vydání knížek
básní, o které se zasadila paní Vojtíšková
a město Mnichovice, otec to rád zmiňoval
a vážil si toho. A stejně jako u malování
i při psaní veršů, maminka byla vždy první
čtenářkou a kritičkou, vesměs vlídnou a plnou obdivu.
Poslední poctou v jeho životě bylo udělení Klíče od města Mnichovic, osobně paní
Peckovou a celým zastupitelstvem letos
začátkem července. Otec byl ještě plný optimismu a slíbil, že tu stovku už dá, má to
přece za pár.
Nikdy jsem s tatínkem nemluvila o smrti,
nikdy nás nezatěžoval obavami z budoucnosti, pouze jedinkrát se zmínil, že jeho
manželka Eva by měla odejít jako první, aby
ji mohl ochraňovat až do konce. A to byl
přesně on, maminka byla středobodem jeho
života celých 70 let jejich známosti a ona
mu oplácela stejnou láskou, teplem rodinného krbu a výbornou kuchyní.
Otec ovlivnil můj život víc, než kdokoli
jiný. Byl přísný, zásadový, nesnášel lenost
a vytáčky, a nesouhlas dal hned najevo –
přímo, ale slušně, sprostá slova ve slovníku neměl. Byl galantní k ženám, obdivoval
jejich ženskost, což je hned patrné v jeho
kresbách. Byl ohromně inspirativní, protože sám se zajímal o vše kolem a všemu musel přijít na kloub. Mohli jste s ním mluvit
o technice, o umění, o zahradě, o politice
– všude se orientoval a rád debatoval. Miloval život a uměl ho žít.
Milý tati, zůstáváš s námi, v našich vzpomínkách a v našich srdcích.
Jana Veselá, dcera
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Milý Toníku, V MNICHOVICÍCH BYLO „FAJN“ i díky Tobě
Neumím, a ani nechci, psát nekrolog. Chci pouze napsat pár vzpomínek na dlouholetého přítele.
První možnost seznámit se s Toníkem, hráčem pozemního hokeje,
jsem měl ve svých čtrnácti letech, kdy mě nejspíše spolužák Jirka
Simandl, nejmladší člen dorosteneckých mistrů republiky v roce
1951, přivedl na trénink pozemního (bandy) hokeje. Mé zařazení
do útoku bylo neúspěšné, nikomu jsem neutekl, a tedy nemohl střílet góly. Ani post v obraně nebylo to pravé, to zase utekli všichni
mně, a tak jsem mohl těžko bránit. Trpělivý trenér mě tedy oblékl do brankářské výstroje, aby po chvíli zjistil, že místo abych se
po míčku vrhal, důsledně jsem mu uhýbal. Nestal jsem se tedy hráčem a ani kolegou Toníka.
Uplynulo 16 let, kdy jsme se potkali u jeho bratrance a našeho blízkého přítele Pepy Peška. Naším úkolem bylo porazit dvě mohutné
břízy vklíněné mezi Peškův dům, altán, garáž a elektrické vedení. Povedlo se (škoda krásných stromů), úspěch jsme mírně zapili
a stali se přáteli.
V našem domě visí obrazy paní Milady Kazdové a také obrázky
Toníkovy. Nejsou pro mě jen tvary a barvami, ale především něčím,
co evokuje řadu vzpomínek.
Mnichovické náměstí, ještě ne nejhezčí v celém okolí, s dominantou kostela Narození Panny Marie, ve kterém jsem prožil mnoho
událostí příjemných i smutných. Dne 10. září uplyne 60 let od úmrtí pana děkana Františka Kahouna, kterému jsem ministroval. Zemřel nejspíš díky zlobě, zbabělosti či touze po osobním prospěchu
některých našich občanů.
Panská hospoda, objekt, ve kterém bylo úžasné cukrářství pana
Hříbka s vynikajícími indiány, četnická stanice kam nás dovedl pan
Pišvejc po našem dobrodružství s náboji v ohníčku a kde také málem přišel o život v květnu 1945 kamarád Pepík Pokorný (*1936),
kterému prostřelil břicho sovětský voják sedící na okně hospody,
loutkové divadlo s paní Kalibovou, Pepou Líznerem a dalšími.
A také vražda pana Aloise Páce německým důstojníkem v roce
1945.
Šmejkalův pivovar, který ožil v právě vydané poutavé knize
Big Joe.

Starý kamenný most, na kterém dle vyprávění Tondy Henzelína
sedávali kluci a: „Když šla kolem Jarka Prokopová (později provdaná Vrabcová) tak šíleli, nic si ale nedovolili, protože měla tátu
policajta.“
Obchod Adolfa Freunda připomíná pohnuté osudy mnichovické
židovské komunity. Paní Evě Rodenové, která v knize Životy ve vypůjčeném čase vzpomíná: „Bylo by to tak hezké, vrátit se z Mnichovic a v jídelně by bylo hodně teplo…“ (23. 12. 1939), jsem poslal
do Montrealu Toníkovu sbírku V Mnichovicích bylo „fajn“, ve které je zmínka o panu Freundovi. Příbuzná paní Rodenové Milada
Fuchsová zahynula v pracovním táboře v malém Trostinci, kde
skončil život i řady Židů ze sousedních Strančic.
Na smutečním oznámení Toníkova úmrtí je verš z básně „Veselá
osmdesátka“ ze sbírky „Vítr vane od Sázavy“
Dík tobě živote, ženo moje milá,
Dík přátelé, ve vaší lásce je má síla,
Vím, že život lidský není věčný,
Za přátelství a lásku co živ, budu vděčný!
Kéž by toto mohli napsat všichni lidé.
Pokud se tam někde v nekonečnu ještě setkáme, budeme mít ještě
mnoho témat k vyprávění.
Mirek Vrabec
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Vzpomínka na pana Antonína Marečka
V srpnu letošního roku v nešťastný den třináctého nás navždy
opustil významný člověk, mnichovický rodák, básník, spisovatel
a ilustrátor pan Antonín Mareček.
Za léta svého působení ve městě Mnichovice mi bylo ctí poznat se
osobně s panem Antonínem Marečkem, kterého všichni dobře známe jako dobrého člověka, který významně přispěl k uměleckému
ztvárnění našeho města. Díky jeho básním, knihám a pohádkám,
které nejenom napsal¨, ale i bohatě ilustroval, přispěl tak ke kulturnímu dědictví našeho města a zároveň k zachování jeho tradic.
Jsem velice ráda, že jsem mohla být přítomna u zrodu jeho tvorby,
kdy během krátké doby od roku 2005–2012 byly vydány a slavnostně pokřtěny knihy: sbírka básní „V Mnichovicích bylo fajn“, „Vítr
vane od Sázavy“, „Mnichovické pohádky a povídky“ a „Mnichovické pomněnky“, které jsou jeho nejrozsáhlejším dílem. Je to až
neuvěřitelné, co pan Antonín Mareček během několika let zvládl.
Kromě psaní těchto knih maloval obrázky, ilustroval kroniku města, psal básně a články do Života Mnichovic a kdykoli jsme ho požádali, ochotně napsal básně k významným událostem města. Každoročně pro město Mnichovice ilustroval novoroční přání a k 880.
výročí znak založení města.
Svým dílem si dovedl získat mladé i starší čtenáře a vštěpoval jim
tak vztah k městu, jeho historii a tradicím. Za své dílo získal také
několik ocenění. Jak od města Mnichovice za celoživotní kulturní

a umělecký přínos, kdy svojí literární a ilustrátorskou činností přispěl ke kulturnímu dědictví našeho města a zachování jeho tradic
(v r. 2014 a 2020), tak i ocenění v celostátní literární soutěži v Lysé
nad Labem, kdy jsme ho v r. 2010 požádali o účast v této soutěži a on získal s básní „Velikonoční“ 1. cenu. Předseda poroty tehdy konstatoval: „Mezi autory poezie vyčnívá naprosto výjimečně
pan Antonín Mareček z Mnichovic rytmickými verši a neotřelým
rýmem“.
Pan Antonín Mareček nikdy nechyběl spolu se svou manželkou
Evou na žádné kulturní a společenské akci pořádané městem
a i ve vysokém věku byl stále aktivní, plný optimismu a zároveň byl
i výborným společníkem a tanečníkem. Vždy měl připravenou báseň nebo vtipnou ilustraci k významným akcím města, jako například k slavnostnímu otevření staré školy na Masarykově náměstí,
ve které jako malý sedával. Vždy jsme s ním oslavili jeho významná
životní jubilea, v obřadní síni našeho městského úřadu v roce 2013
dokonce i jeho diamantovou svatbu. S manželkou Evou jako bývalí
Sokolové nechyběli v loňském roce ani při Slavnostním setkání při
příležitosti 100. výročí odhalení mohyly M. R. Štefánika.
Naposledy jsme se s panem Antonínem Marečkem setkali v červnu
letošního roku společně se zastupiteli při slavnostním předání čestného uznání a symbolického klíče od města Mnichovice, který obdržel za jeho celoživotní literární a ilustrátorskou činnost pro naše
město. Doufali jsme, že tu „stovku“ společně s panem Marečkem
za čtyři roky oslavíme…
Pane Antoníne Marečku, budete nám moc chybět, ale v našich
srdcích, myslích, vzpomínkách a především prostřednictvím Vaší
tvorby budete žít stále, zapsal jste se do dějin města Mnichovice.
Ing. Miroslava Vojtíšková, tajemnice MěÚ Mnichovice

Odešel dobrý člověk. Ve věku požehnaných 96 let zemřel 13. srpna 2020 pan Antonín Mareček. Po celý život rozdával veřejnosti plnými hrstmi. Jako básník, spisovatel, mnichovický malíř,

ilustrátor kroniky města. Široké zapojení měl v mladším věku
ve sportu. Čest jeho památce.
Karel Dražil, kronikář
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Čestné klíče od města Mnichovice převzaly
dvě významné osobnosti
Časopis Život Mnichovic, ale i kronika města Mnichovice by se neobešla mnoho let bez dvou mužů,
kteří spolu úzce pracovali.
Antonín Mareček
Krásné slunečné odpoledne dne 24. června 2020,
těsně před večerním zasedáním zastupitelstva, patřilo panu Antonínovi Marečkovi. Přišli jsme jako
zastupitelé, včetně paní
tajemnice, k němu na zahradu. Vítal nás s úsměvem na zápraží. Předali
jsme mu čestné uznání
a symbolický klíč od města za jeho dlouholetou činnost pro město Mnichovice. Básník, spisovatel, ilustrátor, vášnivý sportovec a jeden ze zakladatelů pozemního hokeje v našem
městě. Ilustroval kroniku města, psal básničky do Života Mnichovic, psal knížky o našem městě, ale také založil v Mnichovicích
tradici pozemního hokeje. Předáním klíče od města byl velmi
dojatý a pak jsme si společně s jeho rodinou, manželkou Evou,
dcerou Janou a jejím manželem, připili. Když jsme se s panem
Marečkem loučili, netušil nikdo z nás, že jej vidíme naposled.
Byl neodmyslitelnou součástí Mnichovic. Bude nám chybět jeho
srdečnost a humor.
Teď už nám mává z nebe, anděly učí držet hokejku na pozemák
a dělat fintičky. Určitě je mu tak krásně, jako mu bylo v Mnichovicích. V obrázcích a textech ale bude pan Mareček žít dál a zprostředkovávat minulost našeho městečka dalším generacím.

Karel Dražil
Dne 10. srpna 2020 jsme přivítali na zasedání Zastupitelstva města
dalšího muže, který městu po dlouhá léta odevzdával svůj volný
čas, pana Karla Dražila. Mnichovického kronikáře, díky kterému
není posledních dvacet let v naší kronice žádné prázdné místo. Píše
ji s velkým nasazením a stále ručně, což začíná být stále méně časté.
Právě jeho texty byly spjaty s ilustracemi pana Marečka. V současné době texty pana kronikáře Karla Dražila doprovází obrázky zastupitelky města Štěpánky Žvejkalové.

Pan Dražil byl předáním čestného klíče od města mile dojat. Při
děkovací řeči se mu třásl hlas, a tak bylo dojetí oboustranné.
Přejeme panu Dražilovi, aby ho provázelo pevné zdraví, radost ze
života a chuť psát naši kroniku, po řadu dalších let.
Mgr. Petra Pecková, starostka
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Zastupitelstvo města Mnichovice na svém zasedání 24. 6. 2020
konstatovalo splnění úkolů z jednání Zastupitelstev
města Mnichovice:
• uzavření darovací smlouvy o přijetí daru části pozemku parc.č.
1600/33 v k. ú. Mnichovice u Říčan do majetku města za účelem zřízení komunikace a vložení návrhu na vklad do KN; uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu Středočeského kraje – Vybavení jednotky SDH
Mnichovice osobními ochrannými prostředky; uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu Středočeského kraje - Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH
Mnichovice; uzavření Veřejnoprávní smlouvy s TJ Mnichovice
o poskytnutí individuální investiční dotace na projektovou dokumentaci – rekonstrukce hřiště pozemního hokeje TJ Mnichovice z rozpočtu města; uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí
darovací mezi budoucímu dárci manželi Doležalovými a městem Mnichovice jako budoucím obdarovaným, kde předmětem
budoucího daru bude vybudovaný kanalizační řad vedoucí pod
povrchem parc. č. 1408/6 v k.ú. Mnichovice u Říčan ve vlastnictví města

dále konstatovalo:
• splnění úkolu zajištění vyhlášení a hodnocení veřejné zakázky
na stavební práce na projekt: „Bezpečné a bezbariérové chodníky
v Mnichovicích – chodník pro pěší Ondřejovská
• splnění úkolu zajištění a hodnocení veřejné zakázky na stavební
práce na projekt „Vodovod Myšlín“

projednalo:
• „Závěrečný účet města Mnichovice za rok 2019“ včetně zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2019 se závěrem auditorské společnosti, že při přezkoumání hospodaření
nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky a souhlasí s celoročním
hospodařením města Mnichovice „bez výhrad“

revokovalo:
• s vé usnesení č. 20-03-004 ze dne 20. 5. 2020 ve znění: „Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí s uzavřením dodatku
č. 3 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla Mnichovice – kanalizace Myšlín mezi Městem Mnichovice jako objednatelem
a společností Aquasys spol. s. r. o., jako zhotovitelem, jejímž
předmětem je zhotovení díla: Mnichovice – kanalizace Myšlín a připojení města Mnichovice na skupinový vodovod
Region Jih a dostavba vodovodní sítě. Předmětem dodatku
č. 3 je změna závazku na základě odsouhlasených změnových
listů č. 1 až 6 a zákonných důvodů změny podle § 222 odst. 4
a 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek
v platném znění. Jedná se o změny, jejichž potřeba vznikla
v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou
péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jedná se o méněpráce ve výši 1.334 242,95 Kč
bez DPH a vícepráce ve výši 1.245 157,92 Kč bez DPH, nová
cena díla je celkem nižší 87 837 571,94 Kč bez DPH. Dále
dodatkem dochází ke změně zástupce zhotovitele ve věcech
technických“

schválilo:
• účetní závěrku města Mnichovice za rok 2019 a účetní závěrky příspěvkových organizací města za rok 2019, a to Veřejných
služeb města Mnichovice, Mateřské školy Mnichovice, ZŠ T. G.

Masaryka v Mnichovicích, které jsou součástí Závěrečného účtu
města Mnichovice za rok 2019
• ručně zapsané kronikářské záznamy za rok 2019 do Kroniky města Mnichovice kronikářem panem Dražilem a zároveň schvaluje
ilustrace
• změnu rozpočtu města Mnichovice za rok 2020 dle předloženého
rozpočtového opatření č. 104/2020
• předložený Provozní řád cyklostezky do Prahy na kole – úsek
Mnichovice – Kolovraty
• na základě odůvodněné žádosti zhotovitele stavby „Odstavné parkoviště u železniční zastávky v Mnichovicích“ společnosti HES stavební s.r.o. maximální finanční rámec týkající
se celkového navýšení ceny díla z důvodu vyvolaných změn
předmětu díla o maximální částku 849 652,77 Kč bez DPH, tj.
1 028 079,85 Kč s DPH a pověřuje starostku města uzavřením
Dodatku č. 1 po odsouhlasení všech změnových listů pověřenými zástupci smluvních stran, v souladu s uzavřenou smlouvou
o dílo na tuto stavbu

souhlasilo:
• s uzavřením Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení
díla Mnichovice – kanalizace Myšlín mezi Městem Mnichovice jako objednatelem a společností AQUASYS spol. s.r.o.
jako zhotovitelem. Předmětem Dodatku č. 3 je změna závazku
na základě odsouhlasených změnových listů č. 1 až 6. Jedná
s o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které
zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která
nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jedná se o méněpráce ve výši 1 334 240,31 Kč bez DPH a vícepráce ve výši
1 245 155,28 Kč bez DPH, nová cena díla je celkem nižší,
87 837 571,94 Kč bez DPH. Dále dodatkem dochází ke změně
zástupce zhotovitele ve věcech technických. Vydáním tohoto
dodatku se ruší Dodatek č. 3 uzavřený dne 1. 6. 2020 z důvodu administrativních chyb.
• s udělením individuálních dotací jednotlivým spolkům, organizacím, TJ Mnichovice dle předloženého návrhu doporučeného
finančním výborem na rok 2020 a s uzavřením veřejnoprávních
smluv na poskytnutí těchto individuálních dotací
• s udělením individuální dotace ve výši 13 158 Kč na úhradu
výdajů za 3 žáky, kteří jsou vzděláváni ve 4. ZŠ Nerudova, Říčany, ve školním roce 2019/2020 a mají trvalý pobyt ve městě
Mnichovice
• s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 4 v čp. 143,
Pražská ulice, s paní V. K. na dobu určitou 1 roku do 30. 6. 2021
za smluvní nájemné ve výši 2000 Kč měsíčně bez služeb
• s uzavřením darovací smlouvy mezi Družstvem elektrifikace
chatové osady Mnichovice jako dárcem a obdarovaným městem
Mnichovice, kde předmětem daru je pozemek parc.č. 1600/13
v k. ú. Mnichovice u Říčan o rozloze 173 m2, který bude převzat
obdarovaným městem Mnichovice do majetku města za účelem
zřízení komunikace.
• s uzavřením předložené darovací smlouvy mezi dárci a obdarovaným městem Mnichovice k převzetí a provozování
zkolaudovaného vodovodního a kanalizačního řadu do majetku města , vybudovaného pod povrchem parc.č.1498/7,
1498/8,1501/12 a 1501/9 vše v k. ú. Mnichovice u Říčan
a s uzavřením předložených Smluv o zřízení služebnosti inženýrských sítí bezúplatně na dobu neurčitou, kde povinní
ze služebnosti: spolumajitelé pozemků parc.č. 1501/8 >>>
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a 1501/9 zřizují ve prospěch oprávněného města Mnichovice služebnost inženýrské sítě za účelem zřizování, užívání,
oprav a nezbytné údržby
• s vyhodnocením veřejné zakázky na stavební práce na projekt
„Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mnichovicích – chodník
pro pěší Ondřejovská“, kde vítězem se stala společnost HES stavební s.r.o., která předložila nejvýhodnější nabídku s cenou díla
ve výši 23 458 882 Kč bez DPH a 28 385 247,20 Kč včetně DPH,
s touto společností po doložení dokumentů k uzavření smlouvy
bude uzavřena smlouva o dílo
• s vyhodnocením veřejné zakázky a uzavřením smlouvy o dílo
na projekt „Vodovod Myšlín“, kde vítězem se stala společnost
Aquasys spol. s.r.o. s nabídkovou cenou 11 369 700 Kč bez DPH
a 13 757 337 Kč včetně DPH
• s uzavřením předložené Dohody o narovnání vzájemných
vztahů mezi smluvními stranami Městem Mnichovice a společností Allstar Net s.r.o., kdy předmětem dohody je úplné,
konečné narovnání veškerých práv a povinností týkajících
se uložení inženýrských sítí – optického telekomunikačního
(datového) kabelu společností Allstar Net v pozemcích města
Mnichovic a dalších pozemcích třetích osob, jež byly dosud
sporné nebo pochybné a jež jsou specifikovány, za jednorázovou úhradu ve výši 84 000 Kč, formou daru na rozvoj města
Mnichovice.
• s uzavřením předložené darovací smlouvy mezi dárcem panem B. a obdarovaným městem Mnichovice, kde předmětem
daru je vybudovaný vodovodní řad pod povrchem pozemků prc.č. 745/6, 505/128 v k.ú. Myšlín, které jsou v majetku
dárce, pod povrchem pozemku 745/1 v k. ú. Myšlín, který je
v majetku města, a pod povrchem pozemku parc.č. 1689/1
v k. ú. Mnichovice u Říčan ve vlastnictví Středočeského kraje
s tím, že smlouvy o zřízení služebnosti k předmětným pozemkům budou ve prospěch oprávněného města uzavřeny
bezúplatně
• s e záměrem odkoupení oddělené části objektu čp. 25, Nádražní ulice, Mnichovice, a to kulturního sálu se zázemím,
za účelem zřízení multifunkčního prostoru: výdejny jídel
pro školní jídelnu při ZŠ T. G. Masaryka v Mnichovicích
a k pořádání kulturních akcí města, za cenu do 5 mil. Kč
s možností splátek až na čtyřleté období s budoucím finančním závazkem
• s vyhlášením podlimitní veřejné zakázky na projekt „Dostavba ZŠ Mnichovice – 3. etapa, školní jídelna a kuchyně“ a uzavřením příkazní smlouvy se společností RTS a.s.

na administrativní činnost při vyhlášení a zadání veřejné zakázky na tento projekt
• s e změnou příkazní smlouvy na zajištění činnosti OLH
uzavřené mezi městem Mnichovice a panem P. H., která spočívá v navýšení měsíční odměny za činnost OLH
na částku 17 200 Kč bez DPH měsíčně z důvodu mimořádné situace – kalamitního stavu lesního majetku s účinností
od 1. 7. 2020
• s podáním žádosti o dotaci na projekt vybudování Hřiště Podhorky pro kluky a pro holky z vhodného dotačního titulu

vyslovilo uznání:
• a udělilo finanční dary za řádné vedení kroniky, psané záznamy a ilustrace: kronikáři města ve výši 10 000 Kč a ilustrátorce
ve výši 10 000 Kč

vzalo na vědomí:
• zprávy o hospodaření a činnosti příspěvkových organizací města
Mnichovice za rok 2019: Rozbor hospodaření za rok 2019 – ZŠ
T. G. Masaryka Mnichovice okres Praha – východ, Zpráva o činnosti organizace za rok 2019 – Veřejné služby města Mnichovice,
Zpráva o hospodaření za rok 2019 – Mateřská škola Mnichovice,
okr. Praha – východ
• rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu
životního prostředí ČR na akci „Výstavba vodovodní sítě Myšlín“
realizovaná v letech 2020 – 2021 ve výši 7 519 44,32 Kč, tj. ve výši
63,75 % ze základu pro stanovení podpory
• registraci projektu Dopravní automobil pro JSDH Mnichovice
a souhlasí s vyhlášením veřejné zakázky na projekt „Mnichovice
– Dopravní automobil“
• předání projektové dokumentace pro provedení stavby a dokumentace k zadávacímu řízení včetně rozpočtových nákladů
na projekt „Dostavba ZŠ Mnichovice – 3. etapa, školní jídelna
a kuchyně“

uložilo starostce:
• vydat a zveřejnit Provozní řád Cyklostezky do Prahy na kole, úsek
Mnichovice – Kolovraty a po kolaudaci úsek cyklostezky na území města Mnichovice předat k provozování a zajištění údržby
včetně kontroly a likvidace odpadu příspěvkové organizaci města: Veřejné služby města Mnichovice k zajištění činností dle čl. 10
provozního řádu
Mgr. Dagmar Šrámková
zapisovatelka

Zastupitelstvo města Mnichovice na svém zasedání 10. 8. 2020
schválilo

souhlasilo:

• Dodatek č. 1 (včetně přílohy č. 1 a 2) ke Smlouvě o společném
postupu ve věci projektu „Cyklostezka Do Prahy na kole – úsek
Mnichovice–Kolovraty“, kdy dodatkem smluvní strany upravují
práva a povinnosti související s projektem: nahrazují dosud nesplněné závazky vyplývající ze smlouvy o spolupráci veřejných
zadavatelů ze dne 14. 12. 2015 týkající se spolupráce ve věci veřejné zakázky na zhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby, upravují vzájemné finanční vypořádání nákladů na
realizaci Projektu (stavební práce a TDI a BOZP), upravují práva
a povinnosti týkající se zajištění povinností příjemců dotací na
Projekt
• změnu rozpočtu města Mnichovice na rok 2020 dle předloženého
rozpočtového opatření č. 105/2020

• s uzavřením Dodatku č. 7 ke Smlouvě o dílo Cyklostezka do Prahy na kole – úsek Mnichovice–Kolovraty. Předmětem dodatku je
změna předmětu plnění, dochází k celkovému zvýšení díla o 436
350,09 Kč bez DPH a 527 983,61 Kč včetně DPH a Zastupitelstvo
města Mnichovice zároveň souhlasí se změnou rozpočtu města
dle rozpočtového opatření č. 105/2020

navrhlo:
• odložení projednání bodu PM 1655 do doby informování občanů o úmyslu změny znaku města a jeho barvy v časopise Život
Mnichovic. Bod bude projednán na zasedání v měsíci říjnu 2020.
Mgr. Petra Pecková,
starostka města Mnichovice
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Z činnosti radnice za období 13. 6. 2020 – 2. 9. 2020
Realizované projekty a dotace
Město Mnichovice na základě podané žádosti o dotaci ze Středočeského Infrastrukturního fondu, tematické zadání Podpora rozvoje
a obnovy základních a mateřských škol o kofinancování projektu
„Dostavba ZŠ Mnichovice – 3. etapa, školní jídelna a kuchyně“
bylo vyhodnoceno k uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace ve výši 10 miliónů Kč.
Město Mnichovice na základě podané žádosti o dotaci ze Středočeského Infrastrukturního fondu tematické zadání, oblast Životní
prostředí o kofinancování projektu Město Mnichovice – Kanalizace
Myšlín bylo vyhodnoceno k uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 889.815 Kč.
Město Mnichovice podalo žádost o dotaci z programu Ministerstva
pro místní rozvoj na realizaci projektu „Vybudování sportovního
hřiště Podhorky pro kluky a pro holky v Mnichovicích“.

Veřejné zakázky a výběrová řízení
Město Mnichovice na základě vyhodnocené podlimitní veřejné zakázky na stavební práce na akci „Bezpečné a bezbariérové chodníky – chodník Ondřejovská“ uzavřelo smlouvu s vítěznou společností Hes stavební s. r. o. na realizaci stavby.
Město Mnichovice vyhlásilo podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce na akci „Dostavba ZŠ Mnichovice 3. etapa – školní
jídelna a kuchyně“.
Město Mnichovice vyhlásilo výzvu uchazečům o volné pracovní
místo asistentky/asistenta kanceláře starostky.

Kontroly a audity
Na MěÚ Mnichovice proběhl audit plnění „Smlouvy o zajištění
zpětného odběru a využití odpadů z obalů“ uzavřené se společnosti Ekokom a.s. za období roku 2019 se závěrem bez závažných
nedostatků.
Na MěÚ Mnichovice proběhla metodická dohlídka a kontrola spisové a skartační služby ze strany Státního oblastního archivu Praha
– západ bez nedostatků.

Životní prostředí
Město Mnichovice zadalo posouzení zdravotního stavu památných
lip a vzrostlých stromů na exponovaných místech ve městě.
Město Mnichovice zadalo zdravotní řezy stromů.

Správa obce a činnost úřadu
Konaly se porady vedení města a MěÚ.
Konaly se porady starostky města se zastupiteli.
Konala se jednání Zastupitelstva města Mnichovice.
Konalo se jednání komise stavební, dopravní a bezpečnosti města.
Starostka města se zúčastnila Valné hromady DSO Ladův kraj.
Konaly se pravidelné kontrolní dny na akci: Kanalizace Myšlín, připojení města Mnichovice na skupinový vodovod Region Jih a dostavba vodovodní sítě.
Konaly se pravidelné kontrolní dny na akci Vodovod Myšlín.
Konaly se pravidelné kontrolní dny na akci Cyklostezka do Prahy
na kole – úsek Mnichovice - Kolovraty.

Byla zahájena kontrolní prohlídka stavby a kolaudační řízení
na akci Cyklostezka do Prahy na kole – úsek Mnichovice – Kolovraty a vydána kolaudační rozhodnutí.
Konaly se pravidelné kontrolní dny k realizaci akce „Odstavné parkoviště u železniční zastávky v Mnichovicích“.
Bylo zahájeno přejímací a kolaudační řízení s vydáním rozhodnutí na akci „Odstavné parkoviště u železniční zastávky
v Mnichovicích.“
Představitelé města Mnichovice slavnostně otevřeli nově vybudované „Odstavené parkoviště u železniční zastávky v Mnichovicích“.
Starostka města Mgr. Petra Pecková se slavnostně rozloučila se žáky
9. tříd v obřadní síni MěÚ Mnichovice.
Byla zahájena akce „Výstavba chodníku a zklidnění dopravy v ulici
Nádraží v Mnichovicích“ a pravidelně se konaly k této akci kontrolní dny.
Konaly se pravidelné kontrolní dny na akci „Rekonstrukce hasičské
zbrojnice v Mnichovicích“.
Konaly se pravidelné kontrolní dny na akci „Rekonstrukce lesních
cest Jidaška a U chat v Mnichovicích“
Město Mnichovice předalo staveniště a konaly se pravidelné kontrolní dny k akci „Bezpečné a bezbariérové chodníky – chodník
Ondřejovská v Mnichovicích“.
Místostarostka Margita Valentová se opakovaně účastnila jednání
se zástupci ČVUT UCEEB na téma hodnocení veřejného prostoru
– tvorba metodiky.
Zastupitelé města společně s tajemnicí MěÚ Ing. Vojtíškovou slavnostně předali čestné uznání společně se symbolickým klíčem
od města za dlouholetou uměleckou činnost pro město Mnichovice malíři, ilustrátorovi, básníku a spisovateli panu Antonínu
Marečkovi.
Zastupitelé města společně slavnostně předali čestné uznání společně se symbolickým klíčem od města za dlouholetou vzornou
kronikářskou činnost pro město Mnichovice panu Karlu Dražilovi.
Městský úřad Mnichovice administrativně zabezpečoval volby
do zastupitelstva kraje konané dne 2. 10. a 3. 10. 2020, a to dokumenty a jejich zveřejnění ve stanovených termínech.
Starostka města Mgr. Petra Pecková slavnostně přivítala žáky 1. tříd
ZŠ Mnichovice na Masarykově náměstí v Mnichovicích.

Kultura a sport
Město zahájilo prázdninový provoz letního kina.
Místostarostka Margita Valentová se zúčastnila schůzky organizátorů seriálu bežeckých závodů Pohár Ladova kraje.
Ve spolupráci s městem Mnichovice se konala vzpomínková akce
na legendárního mnichovického zápasníka Josefa Šmejkala s promítáním unikátních záznamů a četbou z jeho knižního životopisu
Big Joe.
Město Mnichovice ve spolupráci s Obcí Všestary slavnostně otevřelo čtvrtou část Cyklostezky do Prahy na kole v úseku Mnichovice–
Všestary s cyklojízdou z Mnichovic do Všestar.
Konala se organizační schůzka k přípravě Mariánské pouti.
Ing. Miroslava Vojtíšková,
tajemnice MěÚ Mnichovice
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Naše město bude mít svoji vlajku a obnovenou podobu
historického znaku
Dlouhodobě jsme upozorňováni ze strany
odborníků v oboru heraldiky a vexilologie
na absenci městské vlajky a také nesrovnalosti v podobě mnichovického znaku. Rozhodli jsme se proto tuto záležitost vyřešit
a chyby napravit. V souvislosti s udělením
vlajky, o niž chce město Mnichovice žádat
Podvýbor pro heraldiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, je ale nezbytná i registrace historického znaku, z něhož ostatně vlajka povinně vychází. Bylo tedy třeba
nejdříve eliminovat chyby, omyly a nepřesnosti, které náš originální historický znak
v průběhu času poznamenaly. Nejedná se
pouze o správnou barvu štítu, ale i mnohé
detaily jednotlivých figur ve štítě. Neboť to
vše bude předmětem schvalovacího procesu ve sněmovním podvýboru.
O městském znaku jste mohli číst v Životě Mnichovic již při změně podoby titulní
stánky našeho časopisu, kdy jsme začali používat znak v barvě červené. Pojďme si tedy
historii mnichovického znaku zopakovat.

Historie znaku
Mnichovice kdysi užívaly starší erb z poloviny 15. století, o němž máme jen kusé
a málo přesné informace. Tento znak měl
původně napodobovat erb, jenž užíval
majitel panství Zdeněk Kostka z Postupic.
Kostkové byli významným českým rodem
a bratr Zděňka, Vilém Kostka, se stal za husitských válek uznávaným diplomatem.
Zdeněk v roce 1444 získal do majetku Myšlín, a to sňatkem s Annou z Myšlína. Erb

měl mít podobu rozpolceného štítu v barvě
modré, později černé se znamením zlatých
hrábí (vyvinul se z něj i městský znak Brandýsa nad Orlicí).
Historicky doložený erb udělil Mnichovicím až král Vladislav II. Jagellonský, jehož
privilegium pochází z konce 15. století.
Na štítě stojí dva pštrosi (heraldicky tzv.
erbovní figury), kteří nesou drátěnou rytířskou košili, nad níž je rozkročena figura
rytíře s taseným mečem. Původní Vladislavovo privilegium shořelo, ale bylo znovu
obnoveno v první půli 17. století císařem
Ferdinandem II. a poté na konci století osmnáctého i císařem Josefem II.
Heraldik a vexilolog PhDr. Zdeněk Kubík,
který připravuje podklady parlamentnímu
Podvýboru pro heraldiku a vexilologii, ověřoval podobu znaku v dostupných historických pramenech a z jeho doporučení vznikl
návrh na upravenou podobu znaku a vlajku
města Mnichovice.

Zelený nebo červený?
Asi nejvíce znatelnou změnou je návrat
k původně uváděné barvě znaku. Při řešení
barevné varianty se PhDr. Kubík drží nejpravděpodobnějšího a ve 20. století publikovaného červeného štítu ve vrcholně gotickém tvaru a podoby všech figur, jednotně
v nejvhodnější stříbrné čili bílé barvě. Zelená barva štítu na aktuálně používaném
znaku města v nevhodně vykrajovaném tvaru, se pštrosy neheraldických přirozených
barev, byla podle PhDr. Kubíka odvozena

z někdejšího práva tehdejšího městečka/
městyse pečetit zeleným voskem, zatímco
města měla právo na pečetní vosk červený.
Jedná se tedy o zcela irelevantní přístup.
Do této podoby byl vzhled znaku změněn
v r. 1974 grafikem K. Kovaříkem, kdy bylo
pozadí změněno z červeného na zelené,
pštrosi drží v zobácích namísto drátěné košile kyrys a oděnec má otevřené hledí.

Kyrys nebo pancíř?
Originální kresba znaku na privilegiu z r.
1485 byla požárem zničena. K dispozici je
však fotokopie listiny Ferdinanda II. z roku
1631, která znak popisuje:
„(...) totiž dva pštrosi držící celý pancíř,
každý hubou svou, a oděnec s dobytým
mečem, stojící jednou nohou na hlavě jednomu a druhou nohou druhému pštrosu,
obnoviti ráčil. (...)“.
Díky privilegiu víme, že pštrosi drží pancíř,
tedy kroužkové brnění (drátěnou košili), nikoliv kyrys (plátovou zbroj). Toto je dobře
patrné i na pečeti. Víme také, že pštrosi mají
být ve štítě volně, nestojí tedy na trávníku.
Autoři A. Přibyl a K. Liška ve své publikaci
Znaky a pečetě středočeských měst (Praha,
1975) vyobrazují mnichovický znak ve variantě červeného štítu se zeleným trávníkem.
Naopak J. Čarek v knize Městské znaky
v českých zemích (Praha, 1985) uvádí znak
již správně bez trávníku. Dr. Kubík potvrzuje, že trávník není vyobrazen ani na historických pečetích a nezmiňuje ho ani věta
v privilegiu Ferdinanda II. (1631).

Návrh na upravenou podobu znaku
a vlajku města Mnichovice
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Současná podoba znaku Mnichovic

Podoba znaku z roku 1974

Městská pečeť

Vyobrazení figur je provedeno dle popisu
symbolů v privilegiu a provedení na dobových pečetích. Přilba ozbrojence v úplné plátové zbroji s taseným mečem má
sklopené hledí zakrývající obličej. Pancíř
v zobácích pštrosů je v podobě drátěné
košile, nikoliv kyrysu, jak už bylo zmíněno výše.

pro protokolární účely (např. při návštěvě
prezidenta republiky či jiné příležitosti –
dekorování praporu města pamětní stuhou
atd.). V souvislosti s udělením vlajky dekretem předsedy Poslanecké sněmovny se
symbol zanáší do oficiálního Registru komunálních symbolů Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a Mnichovice tak získají další hodnotný dokument, archiválii
srovnatelnou s někdejším panovnickým
privilegiem.

o červený vlajkový list ve stranovém poměru šířky k délce 2:3, který je závazně
dán státní vlajkou ČR, s figurami ze znaku
uprostřed.

Chystanou změnou se tedy vrátíme k původní historické barvě červené s bíle vyvedenými figurami, které budou vyobrazeny
podle původního popisu. Znak bude mít
podobu, kterou užívali naši předci více než
pět století.

Vlajka
Vlajka je symbolem, který je důležitý nejen pro vnější reprezentaci města, ale také

Vzhledem k jedinečnosti figur historického městského znaku byla zvolena figurální kompozice na tzv. heraldické, respektive vexilologicko-heraldické vlajce (čistě
vexilologickou vlajkou by byla vlajka tvořená pouze kombinací pruhů a polí bez
figur, jako např. státní vlajka). Jedná se

Tuto podobu městské vlajky budou schvalovat zastupitelé města na svém nejbližším
zasedání, pokud zastupiteli dojde k jejímu odsouhlasení, bude starostkou města
podána žádost o schválení vlajky, včetně
registrace historického, Podvýborem pro
heraldiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Margita Valentová
1.mistostarostka@mnichovice.cz

Zdroj: PhDr. Zdeněk Kubík a městský archiv (Mgr. Klára Kabátová)

Už zanedlouho se dozvíme cenu nové školní
jídelny a kuchyně
Doufáme, že se v průběhu stavby děti budou stravovat v Mnichovické krčmě

řízení pro město Mnichovice administruje společnost RTS, a.s., Divize Veřejné zakázky z Brna.

Výběrové řízení v plném proudu

Stravování v průběhu stavby

Naše představy byly, že v letošním roce budeme novou školní
jídelnu s kuchyní a kapacitou 1000 strávníků už otevírat a nikoliv teprve stavět. A jestli ji budeme alespoň stavět, ukáží
další týdny.

Stará jídelna se zbourá a na novou si budeme muset počkat. Děti ale
musí někde obědvat. Ty malé ze školy na náměstí budou obědvat
v jídelně na náměstí, kterou jsme pro školu pronajali. Tam se ale
odstravuje maximálně 150 dětí. Nikoliv 800. Řešili jsme mnoho variant, jak stravování zajistit. Uvažovali jsme o mobilní buňce nebo
o možnosti dřevostavby. Všechna poměrně nešikovná řešení, která
by u školy zabírala místo a byla do budoucna i špatně využitelná,
stála v řádu 5-6 milionů korun.

Nejprve nás zdrželo řízení týkající se vydání povolení ke kácení
lípy za školní jídelnou, které posuzovala Česká inspekce životního
prostředí. Řízení chvíli trvalo, a i když na konci potvrdilo správnost vydaného rozhodnutí, zdrželi jsme se. Po vydání stavebního
povolení projektant Ing. Tomáš Řičař vypracoval dokumentaci pro
provedení stavby a nyní soutěžíme zhotovitele.
Výběrové řízení bylo vyhlášeno dne 28. 7. 2020 a zatím je termín
pro podání nabídek stanoven do 30. 9. 2020. Nicméně uchazeči
průběžně podávají žádosti o vysvětlení, takže v případě odůvodněných dotazů dochází k posunu konečného termínu. Že je o zakázku
velký zájem nám ukázala i prohlídka místa plnění, kam se dostavilo
devět velkých firem, které se ve stavebnictví pohybují. Výběrové

Nakonec se naskytla možnost koupě sálu Mnichovické krčmy. Zastupitelé jednomyslně schválili záměr o koupi sálu jednat. Bylo
by to řešení vhodné nejen pro dočasné stravování dětí, které by
do sálu došly ze školy pohodlně kolem hřišť po nové cyklostezce.
Ale bylo by to řešení dobré i pro Mnichovice a všechny kulturní
akce, pro které chybí sál.
O dalších krocích Vás budeme informovat.
Mgr. Petra Pecková, starostka
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Stavba kanalizace a vodovodu pomalu finišuje

Práce na výstavbě vodovodní a kanalizační sítě Myšlín a připojení města Mnichovice na skupinový vodovod Region Jih
probíhají dle aktualizovaného harmonogramu, který je k dispozici na webových
stránkách města v sekci Dotační a stavební
akce města.

V termínu od 10. 8. do 6. 9. probíhaly tyto
práce:
• stoka B3 ul. Šibenička
• stoka B4-1 ul. Šibenička
• stoka B5 ul. Polní
• stoka D2 ul. Do Vrchu
• stoka D + vodovodní přivaděč ul.
Myšlínská
• přípojky – ul. Šibenička, Myšlínská, Polní, K Myšlínu – průběžně
• oprava chodníku podél Myšlínské – přerušena, bude pokračovat po položení asfaltů na SÚS silnici
• úprava finálního souvrství komunikace
ul. Myšlínská
• VDJ – elektro
V současné době začínají práce na úpravě
povrchů komunikací. O uzavírkách jednotlivých ulic bude stavba občany průběžně
informovat.

prostředí ČR v rámci Operačního programu životní prostředí.

Projekt „Mnichovice – Kanalizace Myšlín
a připojení města na skupinový vodovod
Region Jih a dostavba vodovodní sítě“ je
spolufinancován Evropskou unií – Fondem
soudržnosti a Státním fondem životního

Projekt „Mnichovice – kanalizace Myšlín, evidenční číslo Projektu ISF/
ŽIV/038929/2019“ je realizován s finančním
přispěním
Středočeského
kraje.

Hasičská zbrojnice má již nový krov
Rekonstrukce požárního domu zatím probíhá bez komplikací,
naopak se ukázalo, že
základy stavby byly
v lepším stavu, než se
předpokládalo. Byly
demontovány
rámy
původních oken a dveří, vyrovnávalo se ostění, napraží a omítka pro SDK podhledy, zazděny byly původní dveře, probíhají
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bourací práce na prostupy pro řemesla, dokončen byl krov, položena fólie s lepicími přesahy a provedeno laťování, namontovány
byly palubky na přesazích krovu včetně lazurování, zhotovena
byla skladba pultové střechy (krov, desky OSB, folie, kontralatě, prkna), provedeny byly rozvody elektroinstalací, pracuje se
na rozvodech instalatérských (voda, kanalizace, topení). Rovněž
probíhají práce na výkopech pro venkovní schodiště, včetně betonáže pasů a osazení zemnícího pásku a provedena byla betonáž
podlahy ve věži.

Kontrolní dny jsou každý týden, zatím nedochází ke skluzu oproti
harmonogramu.
Mgr. Petra Pecková, starostka

Projekt „Rekonstrukce požární zbrojnice“ je finančně podpořen
MVČR z programu 01424 Dotace pro jednotky SDH obcí.
Projekt „Přístavba, nástavba a stavební úpravy hasičského domu
Mnichovice“ je finančně podpořen Středočeským krajem

Bezpečnou chůzi zajistí dva chodníky.
Jeden je dokončen, stavba druhého začala
Chodník k nádraží
Náš záměr dokončit parkoviště P+R u nádraží do konce června,
přeparkovat vozidla z Nádražní ulice na nové parkoviště a započít
rekonstrukci ulice k nádraží, téměř bez komplikací vyšel.
I když je termín pro dokončení chodníku a parkovacích ploch v ulici k nádraží až do půlky září, byla ulice otevřena už na konci srpna, aby její uzavírka nekomplikovala provoz u nádraží po zahájení
školního roku. Dodělávat se budou jen detaily, předělávat se ještě
bude zpomalovací bublina, jejíž provedení se nám nelíbilo, osazovat se budou stojany na kola.
Nad rámec této rekonstrukce upraví město Mnichovice i parčík u nástupiště, osadí nízké zábradlí, novou infotabuli s mapou, lavičky
a odpadkový koš. V parčíku bude provedena výsadba trvalek. Rovněž
jsme kontaktovali Správu železnic s prosbou, aby upravila svůj parčík přiléhající k budově nádraží, který se údržbu rozhodně zaslouží.
Stejně tak prosíme o opravu protilehlé budovy ve směru na Benešov.

Stavba chodníku v ulici Ondřejovská začala
Jeden projekt je dokončen a druhý začal. Od ulice Na Husínku až
po hřbitov bude nový chodník. Zemní práce byly zahájeny, položena byla dešťová kanalizace. Zcela náhodou jsme zjistili, že ČEZ
chce v této lokalitě pokládat ze sloupů do země kabely nízkého napětí. I když dalo město Mnichovice do vyjádření pro ČEZ podmínku, že ČEZ musí koordinovat svoji stavbu s naší, nikdo nás o záměru pokládky neinformoval. Ihned jsme se tedy spojili s ČEZem
a upozornili ho, že pokud ihned kabely nepoloží, nebude to následujících pět let možné. Jednak bychom ČEZ po dobu udržitelnosti
do chodníku nepustili, za druhé bychom ani nedovolili, aby byl
dvakrát za sebou omezen provoz na silnici kvůli stavbě.
ČEZ ihned zareagoval a okamžitě začal připokládat svoje kabely.
Zdržení tedy nebylo velké. To nastane až kvůli podmínkám vydaným Krajskou správou a údržbou silnic, která nás v zimních měsících, od listopadu do března, nepustí do vozovky. Tedy, pokud nebude extrémně příznivé počasí. Proto bude muset být zimní pauza
a chodník bude dokončen na jaře příštího roku.
Mgr. Petra Pecková, starostka

Projekt Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mnichovicích – chodník Ondřejovská je spolufinancován ze státního fondu dopravní
infrastruktury.
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Lesní cesty u Jidašek budí emoce
Když jsme stavěli cyklostezku, nedočetli jsme se o sobě nic pěkného. Ničíme les a pěknou přírodu.
Cyklostezka byla dokončena před dvěma měsíci, ještě ani nejsou dokončeny všechny plánované výsadby
zeleně a už jsou všechny stráně zelené, vysazené stromy rostou, cyklostezka je využívaná a alespoň
podle reakcí se líbí…

Američana, který se k nám přistěhoval z USA. Špatná angličtina
ve stížnosti značila, že je možná něco jinak, nicméně všechny orgány se stížností zabývaly, takže jsme tu měli několik kontrol.
Stejně tak se vám líbí lesní cesty v Říčanech, kvůli kterým obyvatelé Říčan křičeli před několika lety, nebo se vám líbí cesta lesem
z Klokočné do Tehova, ale i cesty v jihočeských lesích nebo na Šumavě. Stejná cesta bude i u nás. Teď ale bohužel není. Ano, souhlasím, že současný stav není pěkný pohled. Jsme na staveništi. Jezdí
tam bagry, zemní práce jsou ve větší šíři, než bude budoucí cesta,
protože technika musí mít prostor pro práci. A tak jsme kritizování
na Facebooku, nejlépe na všech možných stránkách, jako jsou Události na Mnichovicku nebo Události na Říčansku, aniž by kritici
třeba chtěli od nás zjistit, jak bude vypadat budoucí stav. Přitom
celý projekt i se všemi vyjádřeními, třeba i od Agentury ochrany
přírody a krajiny, je na webu města a cesty jsou hrazeny ze Státního
zemědělského a intervenčního fondu. Dokonce jsme nazývání zkorumpovanými zločinci, kteří staví v lese dálnici, aby auta utratila
méně za benzín, a kteří plundrují lesy kvůli ziskům z prodeje dřeva. Alespoň to bylo napsáno ve stížnosti, která přišla od jakéhosi

Staré lesní cesty se rekonstruují proto, že není do lesa přístup pro
lesní techniku. Není možnost se o les dobře starat a obhospodařovat ho. Neustále řešíme soukromé pozemky, voláme majitelům,
prosíme je, aby nás nechali na svých pozemcích složit dřevo. Více
ve článku odborného lesního hospodáře Pavla Hány na straně 33.
Cesta s názvem „U chat“, která je blíže k Jidaškám, je již hotová
a vypadá po pár týdnech, jako kdyby tam byla dávno. Delší cesta na Vlčí halíř bude dokončena do konce září. Jak už jsem psala,
nemohla jít v celé délce trasou původní cesty, protože stoupání nesplňuje dnešní normy, a tak se musela zatočit do lesa a muselo být
uděláno esíčko, které zmírní sklon cesty.
Nebudeme realizovat v lese ocelová svodidla, podařilo se nám odůvodnit, že lesní techniku by svodidla stejně nezachytila a bylo nám
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umožněno v některých úsecích strany osadit dřevěným zábradlím.
V místě, kde cesta přechází přes potok, bude napojena pěšina, která
vede podél potoka a nad propustkem bude vyrobena lávka.
Řešili jsme i možnost, že by cesta nebyla z makadamu s asfaltovým
prostřikem a kamenným zásypem, ale jen ze štěrku zasypaného
prachem a uhutněného. Nedoporučuje to ale projektant pan Jiří Koplík: „Vzhledem k podélnému sklonu cesty doporučuji se přidržet
původního návrhu. Podélný sklon na cestě na Vlčí halíř je mnohem
větší než na cestě U chat a hlavně je téměř v celé délce. Posílám
Vám foto z jedné lesní cesty po jejím dokončení. Má také povrch
z penetračního makadamu s posypem a nátěry.“ Stejné doporučení
dali i kontroloři se Státní správy lesů a myslivosti. Na fotografiích
je vidět, jak vypadá rozdíl mezi štěrkovou cestou po třech letech
a mezi cestou s naší technologií, která byla postavena v roce 2014
a zažila masivní těžbu s odvozy dřeva.
Cesta bude osazena naučnou stezkou pro děti, upraveno bude okolí
potoka. S kontrolou ze Státní správy lesů a myslivosti, která spadá
pod odbor životního prostředí v Říčanech, vznikl na místě nápad
využít lesní terén a vytipovat si na svodnici „průtočné tůně“. Náklady jsou malé, ale výsledný ekologický efekt je k nezaplacení.

Ukázka makadamové cesty po dokončení

Věříme, že na podzim vysázíme stovky stromů, příroda si poradí se
svahy, kam nalétají rostliny a svahy zpevní a za dva roky vám bude
připadat, že cesty v lese byly mnoho let.
Mgr. Petra Pecková, starostka

Projekt „Rekonstrukce lesních cest Jidaška a U chat v Mnichovicích“ je spolufinancován Evropským zemědělským fondem pro
rozvoj venkova (dále EZFRV) prostřednictvím MAS Říčansko
a SZIF z Programu rozvoje venkova na období 2014–2020, registrační číslo projektu 19/004/0000/19210/120/051/002413.

Ukázka makadamové cesty po 3 letech používání

Ukázka štěrkové cesty po 3 letech od dokončení
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Cyklostezka slavnostně otevřena pro děti
k začátku školního roku
Prvotní myšlenka vzniku cyklostezky byla od duchovního otce pana Suchánka ze Všestar, jehož dva
kluci chodili do mnichovické základní školy. Napadlo jej, že by bylo prima, kdyby mohli jezdit na kole.
Na silnici je ale pustit nechtěl, protože v provozu by děti nemohly jet bezpečně. A tak jsme začali vymýšlet
cyklostezku. Jak jinak tedy otevřít cyklostezku, než v první den školního roku a společně se Všestary?
Program byl připraven od 14 hodin. Děti
na kolech mohly zkusit jízdu zručnosti, vyhrát sladkosti v různých soutěžích, dospělí
mohli ochutnat holandské pivní speciály
z rodinného pivovaru Švihov. V 15 hodin
jsme společně s paní tajemnicí Miroslavou Vojtíškovou, zastupitelkou Štepánkou
Žvejkalovou, místostarostou Ondřejem Pátkem, starostou Všestar Jaromírem Jechem,
místostarostou Miloslavem Hofmanem
a duchovním otcem cyklostezky Milanem
Suchánkem cyklostezku otevřeli a přestřihli pásku. Do postele jsme pozdravili paní
místostarostku Margitu Valentovou, která
ležela doma s těžkou angínou a týden jezdila na injekce penicilinu.
Pak jsme v pelotonu vyrazili společně
do Všestar. Paní ředitelka naší základní školy po cestě trénovala žáky ze znalostí dopravních značek a nápisů jako CYKLISTO
SESEDNI Z KOLA.
Desetiletí kluci vzali roha hned v první zatáčce a ve Všestarech na nás s velkým předstihem čekali.
Všestary nás přivítali občerstvením a k dobré náladě hrála Lucie Elšíková se svou kytarou. Bylo to bezva odpoledne a podvečer.
Slavnostní otevření cyklostezky se všemi
obcemi a programem na trase se konalo
v sobotu 19. září 2020.
Mgr. Petra Pecková, starostka
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Cyklostezka Mirošovice–Mnichovice,
kolem Božkovského jezírka
Ve čtvrtek 3. září jsme společně s obcí Mirošovice slavnostně otevřeli novou boční cyklostezku, která
vede z Božkova, kolem Božkovského jezírka do Mirošovic.
Když jsem byla malá, byla to asfaltová silnice, po které jezdila auta.
Následně byla pro auta uzavřena a mohli na ni jen majitelé pozemků, cyklisté a chodci.
Když v roce 2016 padla poprvé myšlenka, že cesta bude zrekonstruována, domnívali jsme se, že je to utopie, protože cesta vedla přes
desítky soukromých pozemků.
To byl také hlavní důvod, proč byla v některých úsecích cesta vrácena do původního „koryta“, tedy do míst, kde byly pozemky podle
zaměření majetkem obce Mirošovice.
Provedena tedy byla:
• rekonstrukce komunikace pro cyklodopravu (cyklostrasy č. 0020)
v nevyhovujícím technickém stavu mezi obcí Mirošovice a městem Mnichovice – vybudování bezpečné cyklostezky v lokalitě
pro dopravu do práce, školy, za službami, napojení na stávající
dopravní infrastrukturu;
• horním koncem přes božkovský kopec volně navazuje na cyklostezku Kolovraty– Mnichovice (14,1 km), dolním pak kolem parkoviště P+R s cykloboxy (železniční zastávka Mirošovice u Prahy, trať Praha–Benešov je součástí Pražské integrované dopravy
– PID) a pokračuje dál do Hrusic;
• živičný povrch, délka 1 900 m, šíře 2,5 m, štěrková krajnice 0,5 m;

•o
 dvodnění, nové vjezdy a propustky na pole soukromých
vlastníků;
• na obou koncích cyklostezky uzamykatelné vjezdové brány
a odpočívadla;
• mobiliář – sety lavice + stolky, stojany na kola, odpadkové koše.
Na podzim bude vysazena nová stromová alej – 230 stromů (javor,
habr, lípa, dub).
Cyklostezku stavěla společnost SWIETELSKY stavební s.r.o.,
za cenu 18,9 mil. Kč bez DPH. Projekt získal podporu ze stejného
dotačního titulu jako cyklostezka Do Prahy na kole, tedy Z IROP –
18. výzva ITI – Praha SC 1.2 – Cyklodoprava II. Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti.
Po slavnostním otevření cyklostezky se konala malá slavnost pro
občany v areálu základní školy, která byla organizována ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic v souvislosti s ukončením oprav
v úseku u Mirošovic.
Panu starostovi Zvěřinovi gratulujeme s pěknému projektu a ať cyklostezka slouží dlouhá léta.
Mgr. Petra Pecková, starostka
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Informace k údržbě komunikací v Mnichovicích
v letošním roce
Letošní rok začal zvláštně. Po mírné zimě s příchodem jara přišla hrozba v podobě koronaviru. Města
a obce se v důsledku dopadů opatření proti šíření tohoto viru začaly mimo jiné potýkat s výrazným
propadem finančních příjmů do obecních rozpočtů. Pokud tyto výpadky a zvýšené finanční náklady
významně pocítila velká města, pak pro obce a městečka naší velikosti měly dopad na rozpočty
zcela zásadní. Starostové, radní a zastupitelstva si tak jasně museli určit prioritní projekty z hlediska
předpokládaných finančních nákladů pro daný rok.
I my jsme museli rozhodnout, kterou kapitolu rozpočtu obětujeme
k dorovnání finančního výpadku a tyto škrty se tak letos citelně dotkly i údržby komunikací v majetku města. Na běžnou údržbu jsou
každoročně k dispozici 3 mil. Kč. Ačkoliv se to může zdát jako částka vysoká, po větší zimě často ani nestačí na opravu všech výtluků.
O celoplošných rekonstrukcích vozovek pak nemůže být ani řeč,
protože by tuto částku spolkla rekonstrukce jedné ulice a na opravy
ostatních, byť jen v podobě oprav výtluků, by se už nedostalo. Bohužel, na rekonstrukce komunikací v majetku obcí nejsou nabízeny
žádné dotační programy, a tak veškerá tíha rekonstrukcí cest, či jejich
oprav, leží na bedrech obcí a ty vše musí hradit z vlastních rozpočtů
do poslední koruny. A tak se většina starostů snaží udržovat sjízdnost svých komunikací, často ze sedmdesátých let minulého století,
alespoň neustálým záplatováním. Není to o nechuti radnic rekonstruovat cesty, je to o hospodaření s rozpočtem, jaký je k dispozici.
V Mnichovicích jsou v zásadě tři typy povrchů vozovek: asfaltové,
z asfaltového recyklátu a nezpevněné štěrkové, nebo „bosé“ cesty.
U údržby komunikací platí jedno zásadní pravidlo priorit oprav,
a tím je dopravní vytíženost daných vozovek. Nejprve se tedy opravují hlavní a páteřní komunikace, které také mají často nejkvalitnější povrch, a nakonec ty recyklátové a štěrkové. U nás se navíc o ty
nejhlavnější průtahové silnice Ondřejovská, Pražská, Husova a Myšlínská nestaráme my, ale jejich majitel - KSÚS Kutná Hora. V případě závad v těchto vozovkách můžeme tedy k příslušnému cestmistrovi jen směřovat podněty, opravy zde realizovat nemůžeme.

pak během roku dle našich požadavků opravuje závady v komunikacích. V loňském roce jsme se setkali ze zvláštní situací, kdy
se do výběrového řízení nikdo nepřihlásil. A to ani po zopakování vypsání soutěže. Souviselo to zřejmě se situací, kdy ve stavebnictví byl naprostý nedostatek kvalifikovaných pracovních sil
a silničářské firmy měly svých nasmlouvaných zakázek dost. Naštěstí se začátkem léta přihlásila firma Šlehofer, se kterou se nám
podařilo řadu oprav uskutečnit. Letos je navíc situace z hlediska
finanční náročnosti oprav komunikací o to složitější, že na Myšlíně probíhá výstavba kanalizace a vodovodu. Projekt počítal
s obnovami komunikací jen nad kopanou rýhou. Vycházel z ideálního stavu, že se po pokládce v místě rýh provedou záplaty,
a nebral v úvahu aktuální stav komunikací, na němž se ještě podepsal pohyb těžké mechanizace. Pokud bychom postupovali jen
v souladu s projektovou dokumentací, byl by leckde uprostřed
tankodromu upravený pruh vozovky, často středem komunikace, a jinak nic. Samozřejmě nám bylo jasné, že takto postupovat
nelze, a proto jsme rozhodli, že všechny komunikace dotčené
výkopy budou celoplošně opraveny v typu povrchů, ve kterých
byly původně. Hlavní budou mít asfaltový povrch, některé budou mít recyklátový s postřikem a některé budou vyštěrkovány.
Věříme, že finální stav povrchů bude výrazně lepší, než byl před
zahájením výkopových prací. To nám samozřejmě odčerpá další
finanční prostředky, takže letos se na nějaké větší opravy i přes
spílání a často i neurvalé připomínky některých našich spoluobčanů opravdu nedostane.

Zahájení běžné údržby komunikací probíhá každý rok standardně. Město vypíše výběrové řízení a zhotovitel, který jej vyhraje,

Loňský nezájem zhotovitelů o soutěž mne přivedl na myšlenku, jak se stát, co se týče oprav výtluků, částečně nezávislými.
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Začal jsem intenzivně hledat stroj, se kterým by mohly pracovat i naše Veřejné služby. Mělo jít o zařízení skladné, snadno
přemístitelné, jednoduché na obsluhu, cenově dostupné a využívající pro svoji technologii asfaltový recyklát. Klasická oprava
výtluku v asfaltovém povrchu probíhá tak, že se výtluk obřeže
pilou, vybourá a následně vyplní asfaltovou směsí. Ta ale musí
být na místo dovezena na sypači z obalovny již hotová a v požadované teplotě. Hlavně teplota je u menších objemů po dovozu problém. S chladnějším asfaltem se pak hůře pracuje a nejde
zhutnit na požadovanou míru, což vede k netrvanlivosti opravy.
Asfaltový recyklát je naopak to, co se z vozovky při opravě vybourává a co je dnes odpad, který se musí ekologicky a nákladně
likvidovat. Je tedy relativně velmi levně k dispozici a já sám jej
díky svému zaměstnání mohu pro Mnichovice zdarma zajistit
dostatečné množství.
Nakonec jsem takové zařízení našel. Jedná se o patentovaný infrazářič od českého výrobce Moram CZ s. r. o. – INFRASET®. Zařízení je
převozitelné na přívěsném vozíku, jeho obsluhu zvládnou dva pracovníci. Výtluk se nejprve řádně vyčistí, následně se nad místo na 7
minut přiloží infrazářič s plynovou bombou. Po zapnutí proudí
plyn do směšovacích komor. V těch se mísí se vzduchem a dochází
k hoření. Tepelná energie z tohoto procesu se překlápí na 22 keramických destiček o teplotě přibližně 170 °C ve spodní části přístroje, které tak bezplamenně rozehřívají samotný asfalt. K přepálení
asfaltu nedojde, protože se jedná o sálavé teplo. Následuje aplikace
penetrace a současně rozhrnutí rozehřátého povrchu, a to i po okrajích kvůli řádnému propojení materiálu s původním povrchem.
Poté se na takto připravený podklad nanese vrstva frézovaného asfaltového recyklátu a na místo se opět přiloží infrazářič a destičky
recyklát během dvou minut rozehřejí. Nakonec se místo zhutní vibrační deskou. Finálně se celý povrch opětně zapenetruje a posype
tenkou vrstvou písku, kterou se oprava uzamyká. Po 15 minutách
je výtluk opraven a opravené místo možné ihned pojíždět. Náklady
na opravu výtluku klasickým postupem jsou od 300 Kč/m², přístrojem INFRASET® kolem 50 Kč/m². Díky teplu, které do komunikace
proniká, se s ním dají opravy provádět i za mokra, a tedy od jara
do podzimu, protože místo dokonale vysuší.
Tato technologie nás zaujala, a proto jsme si nechali zařízení bezplatně předvést na 2 výtlucích v křižovatce ulic Jiráskova a Pod
Mohylou. Samozřejmě jako u každé práce hodně záleží na důslednosti obsluhy, tzn. výtluk řádně vyčistit a nechat dostatečně

dlouho prohřát, ale o kvalitách tohoto zařízení jsme přesvědčeni.
A proto jsme se jej rozhodli za akční cenu necelých 240 tis. s DPH
v setu Basic zakoupit. Set zahrnuje přívěs včetně krycí plachty, infrazářič, startovací asfaltovou směs (20 kg), vysokoteplotní penetraci a speciální nářadí pro asfaltování. Předesílám, že je to zařízení na lokální opravy výtluků do rozměrů 50 x 50 cm. Půjdou s ním
opravovat i utrhané krajnice a výtluky v recyklátových vozovkách.
Nepůjdou s ním ale dělat plošné opravy. Věříme, že s tímto zařízením budeme operativnější a soběstačnější v opravách komunikací svépomocí. Ačkoliv o některých závadách víme, uvítáme,
když nám dáte o výtlucích vědět. U každého takového podnětu je
třeba uvést přesné místo závady a ideálně přiložit i fotku. Podněty
lze zasílat na e-mail 2.mistostarosta@mnichovice.cz, případně prostřednictvím aplikace ZmapujTo (v aplikaci Mobilní rozhlas ikona
fotoaparátu ve spodní liště).
V závěru bych rád podotkl, že jsme si vědomi, jaký je stav našich
komunikací a že každým dalším rokem se horší. Mě jako silničáře
to trápí velice. Pro jejich sjízdnost děláme maximum, a proto vás
prosíme o trpělivost a jistou shovívavost. Naše město musí s finančním prostředky, které má k dispozici, nakládat zodpovědně a dělit
je do více oblastí, které je třeba zajistit. Navíc Covid-19 ještě neřekl
své poslední slovo a prudký nárůst počtu nakažených a s tím spojená opatření mohou do budoucna opět pro město přinést celou řadu
nenadálých výdajů nebo naopak dalších škrtů.
Ondřej Pátek, 2. místostarosta města
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Péče o městskou zeleň
Památný topol
Čtvrtý srpnový den tohoto roku skončil život památného topolu černého, který stál
neuvěřitelných 155 let v zatáčce na vjezdu
do města od Mirošovic. Byl vysazen v roce
1865 a jeho krásu a majestátnost obdivovalo
několik generací nejen mnichovických občanů. V květnových dnech roku 1945 chtěli muži z Mnichovic topol porazit a udělat
z něj barikádu. Nepovedlo se. Řez pily se
postupem času zacelil a topol rostl a sílil
dál. V roce 2011 napsala tehdy ještě místostarostka Mgr. Petra Pecková dotační žádost, jejímž cílem bylo ošetřit všechny památné a významné stromy ve městě. Topolu
byla o třetinu redukována koruna, získal
vitalitu a dál se mu dařilo. Od té doby byl
ošetřován pravidelně.
Pád topolu nás překvapil o to víc, že v březnu tohoto roku prošel pravidelnou vizuální
kontrolou, při níž nic nenaznačovalo tomu,
že by byl strom v tak špatném stavu, že by
hrozil jeho pád. Arboristou, který se o naše
památné stromy stará několik let a s jehož
prací je spokojen i odbor životního prostředí, byly k ořezu označeny jen některé větve. Kvůli koronavirové krizi, která na čas
přerušila všechny neurgentní činnosti, bylo
dohodnuto, že větve budou ořezány ihned
z kraje podzimu. Do té doby měl také arborista za úkol sehnat 40m zvedací plošinu,
protože ta, kterou objednáváme běžně, svými max. 30 metry nestačila.
Bohužel, v polovině léta po dvou dnech
intenzivních dešťů se topol náhle zřítil.

Bylo obrovské štěstí, že více než šestimetrový kmen nikoho nezranil, nebo neusmrtil. Až po pádu stromu se ukázalo, že topol
byl v nejspodnější části uprostřed kmenu
ztrouchnivělý. Výše měl dřevo zdravé. To je
věc, kterou při standardní vizuální prohlídce arborista zkrátka neodhalí.
Po této zkušenosti jsme se rozhodli, že necháme odborně zkontrolovat vzrostlé stromy na exponovaných místech ve městě
pomocí tahových zkoušek nebo tomografie.
Jde sice o nadstandardní způsob, který bude
i finančně náročný, ale vnímáme jej jako důležitý. Na konci srpna již proběhla obhlídka
stromů certifikovaným arboristou, znalcem
v oboru Ochrana přírody a zemědělství.
Prohlédnuty byly lípy a borovice v parku na Božkově, lípy u trafiky, na náměstí
a mezi hasičskou zbrojnicí a základní školou. Nyní čekáme na vyjádření, které stromy

podstoupí jakou zkoušku, a podle výsledků
budeme řešit další postup. Přesto, že všechny tyto stromy ošetřujeme pravidelně a snažíme se údržbou jejich životnost prodloužit,
nic netrvá věčně a pokud diagnostika ukáže,
že některý ze stromů není zdravý, budeme
muset z bezpečnostních důvodů kácet. Věříme, že i ti, kteří nám před pár lety spílali
při kácení jedné lípy na náměstí, pochopí,
že zdraví a životy lidí jsou důležitější.

Sázení javorů
Stromů není nikdy dost a jejich sázení je
teď z mnoha směrů podporováno. Základem ale je, že pokud chcete sázet, musíte
mít na toto sázení prostor. V našem případě městské pozemky, které by pro výsadbu
byly vhodné. S členkami aktuálně vznikající občanské iniciativy, o které se můžete
dočíst v článku paní Kabátové, jsme takové
místo hledali od loňského podzimu. Pozemek, kde můžeme výsadbu realizovat, by
měl být ideálně v majetku města, měl by být
dostupný Veřejným službám pro následnou péči (především zálivku) a měl by být
na místě, kde má alej smysl a nebude trpět.
Z několika navržených pozemků vzešel jeden podél cesty mezi poli z Koloděj na Klokočnou. Byli jsme zde s pracovnicí Českého
svazu ochránců přírody (ČSOP), se kterými
v poslední době velmi úzce spolupracujeme. Ta výsadbu úplně nezamítla, ale preferovala by spíše jednotlivé stromy, než alej.
A navrhla švestky. Sešla jsem se zde proto
s odborníkem na zahradnictví Ing. Makalem, který ale s výsadbou na tomto místě
příliš nesouhlasil. Podle něj není na výsadbu a perspektivu stromů do budoucna
vhodné místo, a to především z důvodu
malé plochy pro prostorový rozvoj korun.
Vysazené stromy by určitě byly v kolizi se
zemědělci a jejich technikou. Pokud bychom tedy vůbec od majitelů sousedících
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místo. Podobné, ale s lepšími prostorovými
podmínkami, je podél ulice Polní na Myšlíně. Zde by mohla vzniknout hezká 200
metrů dlouhá alej. Pozemek ale není v majetku města a její majitel nám k výsadbě nedal souhlas, protože pozemek je pronajatý
k zemědělským účelům a na jeho hospodaření nájemce pobírá dotace. Nelze tedy
ubírat metry na výsadbu stromů. Nakonec
nová malá alej vznikne podél silnice směr
Struhařov, kde má město svůj pozemek.
Se společností Sázíme stromy, z.s. jsme již
v minulosti spolupracovali a nyní se těšíme
na podzimní sázení 10 kusů javoru mléč,
které nám spolek zajistí. Velmi se mi líbí
také návrh paní Aleny Kačinetzové, obnovit
alej podél chodníku na Myšlín u bývalého
areálu statku za benzinovou pumpou. Jsou
zde staré stromy za hranicí životnosti a místo by si jistě obnovu zasloužilo. Je to nápad do budoucna, který musíme projednat
s majitelem pozemku, protože jím, bohužel,
není město.
pozemků (polí) dostali k výsadbě souhlas. Což je nezbytné při nedodržení určitých metrů odstupu od hranice pozemků.
Ing. Makal nám doporučil hledat vhodnější

Sázení květin a keřů
Svah nad novým parkovištěm P+R u nádraží je opravdu rozsáhlý. Když jsme poptávali jeho osázení, požadavek byl nejen

na „zazelenění“ celé plochy, olemování
hrany svahu a cesty se svodidly, ale také
zpevnění. ČSOP proto v průběhu podzimu
vysadí více než 200 ks keřů (šeřík obecný, zlatice prostřední, vajgélie květnatá)
do horní části svahu a 1650 kusů skalníku,
který pokryje svažitou plochu.
U nádraží vznikne nový záhon i v malém
parčíku u nádražní budovy a u nově vzniklého parkovacího stání za budovou. V průběhu září tady budou firmou Sempart, která realizovala nový záhon na náměstí, vysazeny
suchomilné traviny a trvalky, které by měly
udržet záhony rozkvetlé větší část roku.
Současně řešíme i zelenou plochu na náměstí. I když letošní léto nebylo z pohledu srážek tak kritické, jako předešlé roky
a Veřejné služby významně omezily sekání,
tráva na malých plochách trpí a nevypadá dobře. Proto aktuálně hledáme způsob,
jak na jaře travnatá místa vyřešit. Nejvíce
pravděpodobné je řešení ve stejném stylu,
v jakém je nový záhon. Čekáme na návrh
a cenovou nabídku.
Margita Valentová
1.mistostarostka@mnichovice.cz

Využití železnice ve spolupráci s parkovišti P+R v malém
mikroregionu na jih od Prahy
V letních měsících tohoto roku se v obcích Mnichovice a Mirošovice podařilo zprovoznit nová parkoviště u vlakových zastávek, která
jsou napojena i s blízkými Stránčicemi na vlakovou linku S9.
Osobní zastávkové vlaky od Benešova jezdí ve špičce v intervalu
30 minut, mimo špičku v intervalu 60 minut a v Mnichovicích ještě
zastavuje linka spěšných vlaků Sázava 5x denně v pracovní dny.
O mnoho lépe jsou na železnici napojené Stránčice, kde končí a začínají doplňující vlaky od Prahy. Zde je provoz linky zajištěn celodenně každých 30 minut, ve špičce i v intervalu 10 nebo 20 minut.
Ve Strančicích je poměrně velké parkoviště P+R, byť je to plac udusané hlíny a šotoliny, ale vejde se tam více než 100 osobních automobilů a parkoviště je plně využíváno. V Mnichovicích je krásné
nové parkoviště P+R u vlakového nádraží od června 2020 s kapacitou 35 automobilů. Bohužel se stává, že i při volných parkovacích
místech stále vozidla parkují na silnici pod restaurací.
V Mirošovicích mají od léta taktéž nové P+R o kapacitě 71 míst.
Žel, je trošku schované za zastávkou, takže staré parkoviště bývá
zcela zaplněno a nové zeje prázdnotou. Přitom je umístěné v těsné
blízkosti sjezdu jak z D1, tak z 1/3 a vlakem je to až do Prahy hl. n.
pouhých 41 minut. Když si představím časté kolony na příjezdu
do Prahy, je pro mě zarážející velmi vysoké využití P+R ve Stránčicích a prázdnota v Mirošovicích. Že by na to mělo vliv i nedostatečné vlakové spojení s Prahou?
Petr Šimral
Člen stavební komise města Mnichovice

P+R Mirošovice
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Podzim v knihovně
Během podzimu bychom rádi obnovili jak
anglický Book Club, tak kurz počítačové
gramotnosti pro seniory. Pokud to epidemiologická situace dovolí, chtěli bychom
obě akce zahájit během září – konkrétní
datum zahájení se dozvíte na našich webových stránkách, na vývěsce knihovny či
na Facebooku.

Od podzimu bude knihovna nově spolupracovat se Základní školou T. G. Masaryka. Od září se budeme podílet na víceoborovém/
talentovém bloku kultura. Výukový blok bude probíhat každý pátek
od 11:30 do 13:30 v knihovně. Jelikož nechceme omezovat výpůjční dobu pro naše čtenáře, bude knihovna i v tuto dobu otevřena. Jen
zde v tento čas počítejte, prosím, s přítomností většího počtu lidí
(cca 17 žáků). Děkujeme za pochopení.
Veronika Veverková

Nové knihy v knihovně

Česká knihovna

Během léta jsme zakoupili řadu nových a zajímavých knih. Knihy kupujeme na základě
požadavků či doporučení našich čtenářů a pak dle recenzí na webu. Snažíme se kupovat zajímavé novinky na našem trhu, a tak mezi zde najdete například poslední knihy Vlastimila
Vondrušky – Pomsta bílého jednorožce, či nejnovější detektivku od oblíbené české autorky
Michaely Klevisové – Drak spí. Ale také dokupujeme další díly oblíbených sérií například
třetí díl rodinné ságy Venkovské sídlo od Anne Jacobs, či další díl Cizinky – Vepsáno krví
vlastního srdce od Diany Gabaldon. Některé z novinek najdete níže – všechny knihy pak
najdete v online katalogu knihovny na www.knihovnamnichovice.cz

Na jaře jsme vás informovali, že se naše
knihovna zapojila do projektu Česká
knihovna. První knihy nám již přišly
do knihovny – viz níže. Na další knihy se
můžete těšit během podzimu.

Proběhl den otevřených dveří v ZŠ a MŠ Mozaika

Při návštěvě školky si děti od dvou let vyzkoušely rozmanité aktivity, rodiče si prohlédli podnětné prostředí pečlivě připravené k objevování a poznávání dětí ve věku
od 2 do 6 let. Některé děti se zvládly pozdravit s anglicky mluvícím učitelem, v miniškolce, kde bývá běžně jen 8 dětí, byly
děti jako doma.
Školáky i děti ve školce nejvíce zaujala

ukázka tanečního kroužku – děti si vyzkoušely různé taneční styly, kreace a figury.
Školáci se v průběhu roku mohou těšit
na jazz dance, latinu, hip hop, zumbu i výrazový tanec. Lekce jsou otevřené i veřejnosti, v MŠ v pondělí 16:00–17:00, v ZŠ
ve středu 15:30–17:00. Přihlášky zasílejte
na e-mail: anezka.charvatova@montessorimozaika.cz
Pokud jste den otevřených dveří nestihli,
můžete se domluvit na individuální návštěvě ve školce s Dašou Tóthovou (dasa.tothova@montessorimozaika.cz).
Od 18. září se budeme každý pátek scházet

s rodiči a dětmi v dětském klubu Klubíčko.
Na první návštěvě se domluvte s Katkou
Vosátkovou (katerina.vosatkova@montessorimozaika.cz).
Mgr. Táňa Kadlecová
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Vítáme všechny děti a rodiče
v novém školním roce 2020/2021!
Prázdniny jsou
za námi a utekly stejně rychle jako každý
rok…
V naší mateřské škole se
první
týdny
snažíme navzájem se poznat nejen s nově
příchozími dětmi, ale i s dětmi „stávajícími“, protože složení tříd je vždy, s příchodem nového školního roku (z velké části)
nové. V poklidu necháme proběhnout
adaptační program. Pár slziček u těch nejmenších sem tam ukápne, ale za chvilku
jsme zase samá „sluníčka“. Nastavujeme si
společné rituály a pravidla, aby se nám spolu ve třídě a ve školce hezky žilo. U nejmenších se učíme třeba i to, že u jídla se hezky
posadíme u stolečku a v klidu se najíme,
nebo, že na procházce se držíme kamaráda
za ruku a jdeme po chodníku a neběháme
po silnici.
A u starších? Soužití 28 dětí ve třídě musí
mít svá pravidla. Bez nich to prostě nejde.
Ale poté máme také mnohem více času
na vzdělávání a na hru.
Za těch pár týdnů ve školce jsme spolu zažili již mnoho nových věcí, podělili
jsme se o zážitky z prázdnin, naučili jsme

se spoustu nových písniček a básniček,
a také rádi tvoříme! Paní učitelky vedou
děti k tomu, aby maximálně rozvíjely svoji představivost a fantazii. To, že každá
činnost má svůj smysl v rozvoji dítěte je
samozřejmostí.
O prázdninách, ale nejen o nich, bylo v MŠ
opět rušno
Po téměř 40 letech máme nové kuchyně
a nové dlažby! Dle plánu Rozvoje MŠ se
nám podařilo vyměnit staré plechové skříňky – sestavy v kuchyních + nové elektro
(výměna hliníkových rozvodů), světla, topení, vodu, odpady i protiskluznou dlažbu.
Starou dlažbu se povedlo nahradit novou
i v celé MŠ! Kompletní rekonstrukcí prošlo
též centrální schodiště ve staré budově. Renovovali jsme všechna původní WC, také
nám vznikla tolik potřebná úklidová místnost ve staré budově školy, dále proběhla
rekonstrukce koupelny u EVVO učebny
pro provozní personál (dle požadavku hygieny). Dále jsme zrenovovali všechny původní dveře (40 ks). Také jsme se pustili
do 1. etapy škrábání 40 let starých vrstev
malby před malováním – sjednocujeme
barvu na bílou – šatny a chodby se krásně
prosvětlily…
Toto vše bylo možné zrealizovat jen díky
maximálního využití času, kdy byl provoz

MŠ z důvodu protiepidemiologických opatření přerušen či omezen.
Všem dětem přejeme, aby se jim u nás
v mateřské škole líbilo, abychom si společně hezky užili celý školní rok. A také, aby
se předškoláci hezky připravili na vstup
do první třídy.
A hlavně, abychom byli všichni zdraví!
Za MŠ Martina Čermáková, ředitelka
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Nový školní rok 2020/2021
Zahájení letošního školního roku ovlivnil COVID-19. Podobně jako všechno v naší společnosti. K tradičním
starostem, jak naložit s dalším nárůstem žáků i pedagogů a jak zvládnout organizaci velkého školního
kolosu, přibyla i spousta nařízení a pokynů, co se ve škole dělat smí a co je naopak doporučeno nedělat.
Slavnostní zahájení školního roku
jsme letos museli udělat jinak. Počet žáků, učitelů a rodičů by určitě
vysoko překročil povolených 1000
osob při venkovním shromáždění.
Na náměstí jsme tedy přivítali pouze žáky z malé školy – tzn. 4 třídy
prvňáčků a třídu 2. A, která má
učebnu v nově zrekonstruovaném
podkroví ve škole na náměstí. Bylo krásné pozorovat naše nejmenší, jak se opravdu do školy těší. Ti starší se jako ostřílení
školáci prvního září vydali rovnou do školy Bezručova, kde
se potkali se svými třídními učiteli. A protože žijeme v době
médií, nepřišli ani oni o slavnostní přivítání od paní starostky.
Videozáznam byl spuštěn přesně v 8,00 hodin.
A co nás ve školním roce 2020/2021 čeká?
Plány máme. Chceme poskytovat našim dětem normální výuku
v běžném režimu, tzn. fyzicky ve škole, ale také jsme připraveni
flexibilně reagovat na aktuální vývoj situace a v případě potřeby
naskočit do online výuky. Zkušenosti už máme. Víme také, že čelit
krizovým situacím zvládáme díky otevřené komunikaci s rodiči,
s žáky a díky naší vzájemné podpoře.

Mnichovická škola pro všechny není jen název našeho školního vzdělávacího programu, ale také komunita velkého množství
lidí. Ve škole je již téměř 800 žáků ve 33 třídách, 87 pedagogických a 20 provozních zaměstnanců (konkrétní číslo do statistiky
je uváděno vždy k 30. září a věřte, že i když už školní rok začal,
stále ještě někdo telefonuje a má zájem o přihlášení žáka k nám
do školy. A pokud má žák bydliště v našem školském obvodu,
jsme povinni ho ke školní docházce přijmout. Nelze říct: „ Nemáme místo, jděte jinam.“)
Letošní rok je ve znamení výstavby nové školní jídelny. Stavba rozsáhlého komplexu bude zahájena na podzim. Stravování
dětí je nyní zajištěno dovozem obědů z vývařovny Arter Říčany. Žáci z malé školy se stravují ve výdejně „Na schůdkách“
na Masarykově náměstí. Žáci z velké školy zatím obědvají
ve stávající jídelně v Bezručově. V návaznosti na průběh stavby bude výdej přesunut do náhradních prostor – v řešení je
sál Mnichovické krčmy. Procházka po nové cyklostezce určitě
dětem prospěje.
Více informací o nás se dozvíte na webových stránkách školy či
města Mnichovice, ve školním letáku nebo určitě také všude tam,
kde se o naší mnichovické školy povídá.
Mgr. Marcela Erbeková, ředitelka školy

Výsledky dotazníkového šetření v ZŠ Mnichovice –
online výuka a COVID 19
Koncem června proběhlo na naší škole dotazníkové šetření, které mělo za úkol zmapovat postoje, pocity
a názory učitelů, žáků (I. a II. stupně) a jejich rodičů na online výuku a zvládání krize způsobené pandemií
koronavirem. Celkem se šetření zúčastnilo 931 respondentů. Všem velmi děkujeme.
Situace při vyhlášení nouzového stavu, zavření škol, karanténou
apod., byla velmi náročná, což potvrzuje více než třetina respondentů (cítili se špatně, nebo velmi špatně). Může za to i fakt, že
se 35 % respondentů obávalo nákazy koronavirem. Žáci, v 33 %,
pak konkrétně uváděli obavy o zdraví svoje a svých blízkých,
o práci svých rodičů, jak zvládnou školu na dálku a jak dopadnou přijímací zkoušky. Podstatně více pak uváděli i možný vliv
krize na fungování rodiny a vliv na vztahy v rodině, bohužel
více v negativním slova smyslu.
Zpětně ale velká většina respondentů (cca 75 %) uvádí, že situaci doma zvládla dobře nebo normálně, jak je zvyklá. Důležitým
faktorem se ukázalo efektivní a velmi rychlé nastavení online
výuky ze strany školy, spolupráce s rodiči apod. 90 % rodičů
bylo spokojeno s online výukou, přestože byl její začátek považován za spíše náročný. 94 % rodičů si pochvalovalo komunikaci
s třídními učiteli, rodiče získali lepší přehled o probíraném učivu
a o “životě školy”.

Potvrdila se také velmi důležitá socializační úloha školy. Až 60 %
žáků uvádí, že sice bylo spokojeno s výukou online, ale výrazně jim
chyběli spolužáci, učitelé a kamarádské vztahy. Online výuku by
zachovat nechtěli, ale líbil se jim individuální přístup učitelů, více
času a klidu na úkoly. 93 % žáků uvádí, že netrávili online výukou
více jak 6 hodin denně. Tento fakt potvrzují také jejich rodiče. Co
však stojí za pozornost, je údaj o trávení času našich dětí s PC, tabletem a telefonem – žáci 1. stupně tráví v 50 % 2 až 4 hodiny denně.
Žáci 2. stupně 46 % a dokonce přidávají dalších 21 % v rozsahu 4-6
hodin denně!
Závěrem většina respondentů uvedla, že se do školy těší a spíše
nemají obavy z možné nákazy.
Díky dotazníkovému šetření jsme obdrželi velmi důležité informace a zpětnou vazbu. Posilujeme i nadále naše zdroje, vzděláváme
se, a pokud by byla potřeba přejít na online výuku, jsme připraveni!
Mgr. Jana Březinová, školní psycholog
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DVPP v základní škole
I o prázdninách probíhalo další vzdělávání pedagogů, asistentů pedagogů či vychovatelek
ze školní družiny. Na začátku srpna se někteří zaměstnanci školy zúčastnili kurzu "Zdravotník zotavovacích akcí". Kurzu se zúčastnil i člen bezpečnostní hlídky města Mnichovice. Celý kurz proběhl ve spolupráci ZŠ a Českého červeného kříže pod vedením zkušených
záchranářů z Kolína.
Během intenzivního třídenního soustředění se účastníci seznámili s teorií první pomoci,
kterou si pak vyzkoušeli i v praktické části. Na řadu přišel i nácvik záchrany tonoucího,
ošetření banálních i života ohrožujících zranění, masáž srdce apod. Absolvování kurzu
bylo podmíněno složením písemné zkoušky, kterou všichni úspěšně absolvovali.
Michaela Brunnerová

Mnichovičtí deváťáci u přijímacích zkoušek uspěli
I přes velkou nejistotu ze zrušení dvou termínů z důvodu koronavirové krize naši deváťáci prokázali velkou schopnost se
s obtížemi popasovat a „vystřihnout“ přijímačky na výbornou.
Kromě informací od žáků jsme jako škola obdrželi i souhrnné
informace, jak právě žáci naší školy u zkoušek uspěli v porovnání s ostatními uchazeči. A ve všech údajích byli naši studenti
nad celostátním průměrem – z českého jazyka i z matematiky.
Gratulujeme.

Úspěšnost přijetí na střední školy:
Z celkem 66 žáků 9. ročníku ZŠ Mnichovice bylo přijato 66 žáků.

Z toho:
Gymnázia a lycea

20 žáků

30,3 %

Střední škola s maturitou

42 žáků

63,6 %

Střední odborné učiliště

4 žáci

6,1 %

Někdo možná musel některé své původní plány oželet a zvolit jinou variantu středoškolského studia, ale možná to tak mělo být.
Nyní je brzy na vyhodnocování. To ukáže až budoucnost. Držíme
Vám palce!
Mgr. Marcela Erbeková, ředitelka školy
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Co nového v pozemním hokeji pro sezonu 2020/2021?
Hned trojicí obsazení nových kategorií
se může pochlubit mnichovický pozemní
hokej pro začínající se venkovní sezonu
2020/21.
Po několika letech budeme mít svého zástupce v kategorii mladších žákyň, ještě
po delším čase se budou objevovat naše
barvy v kategorii dorostenek, no a bez našeho zastoupení nebude
ani nově vzniklá druhá nejvyšší soutěž žen, ale popořádku.
Se stále vzrůstající členskou základnou se nám začíná dařit zaplňovat mezery, které se v uplynulých letech vinou početně slabších
ročníků vytvořily. To, že pravidelně obsazujeme jedním, či více
mužstvy, turnaje těch nejmenších (U6 a U8) po celé republice se
stalo již, bohudíky, samozřejmostí. Čím se rozhodně musíme pochlubit je již druhým rokem po sobě trojice mužstev v kategorii
přípravek (U10). Společně s Liticemi jsme jediní s takovým zastoupením. Poměrně početnou soupisku má i mužstvo mladších žáků,
které je až na výjimky tvořeno loňskou sestavou. Do nové kategorie
se podívají naše holčiny z loňských přípravek, víc než desítka se
jich představí v soutěži mladších žákyň. Naší nejsilnější generaci
(kluci 2005‒2007) najdeme v kategorii starších žáků. Stejně jako
loni, kluci tvoří dvě mužstva. Kategorii starších žákyň opouštějí
naše starší děvčata, jejich adresou se stává kategorie „dorostenky“.
No, a posledním našim zástupcem bude obnovené mužstvo žen,

Mladší žákyně pro sezónu 2020/2021 – zleva Daniela Pflegerová,
Dominika Nachtmanová, Veronika Sádlová, Tereza Baborová, Gabriela
Poslušná, Natálie Kašková, Adéla Dobrá, Adála Poslušná

které se zapojí do nově vytvořené 1. ligy (2. nejvyšší soutěž), která
se bude hrát v menším počtu hráček (5+1).
Takže nám nezbývá než držet všem zástupcům palce a doufat, že
situace dovolí, že se budeme potkávat v hledišti nejen na domácích
zápasech.
Honza Veverka

Soustředění na pozemáku – letos
na dvě party
Srpnová předsezónní příprava mnichovických hokejistů na domácím hřišti je dlouhodobou tradicí. Abychom vyšli vstříc
velkému zájmu více než 60 dětí, akci
jsme letos poprvé rozložili do dvou termínů. Zkrátka na dvě party, starší a mladší.
Program (i jídelníček) se hodně podobal.
Spousta hokejového cvičení a zápasů,
abychom se po prázdninách dostali opět
do té správné vyladěné hokejové formy.
Nezapomínali jsme ani na dobrodružství

Děkujeme našim
sponzorům

a společné zážitky, které k prázdninám
patří a také dělají tu skvělou velkou pozemáckou partu. Užili jsme si třeba bojovku,
celodenní výlet, opékání buřtíků k večeři
nebo přespání na hřišti. Starší o trochu víc
trénovali, mladší si možná víc hráli, ale
celé se to opět povedlo. Zásluhu na tom
mělo nejen vydařené počasí, ale také banda nadšenců, která se po celou dobu o děti
starala.
Jan Veverka a Marek Filipovský

Jsou ti víc než 4 roky? Chceš
sportovat ve skvělé partě dětí?
Vyzkoušej pozemní hokej! Obleč se do sportovního, na nohy
tenisky, vezmi si láhev s pitím
a přijď mezi nás na hřiště (Sportovní 857, Mnichovice). Třeba
rovnou na trénink v pondělí
nebo ve středu od 16:30 hod.
Další informace najdeš na webu
www.hokejmnichovice.cz.
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Koho možná znáte?
Oblíbené jídlo?
Neodmítnu koprovku, italskou a indickou
kuchyni, vše bez masa.

Martina Babická s dcerou Carolin

Zeptali jsme se Martiny Babické
Role v oddíle?
Trenérka mladších žákyň a spoustu dalších úkolů spojených s fungováním
mnichovického
klubu.
Povolání?
Snažím se kreativně myslet, tedy produkční a grafička.
Oblíbená barva?
Mám svá období, která se často mění, aktuálně je to žlutá.

Koníčky?
Hokej, moje práce (tedy ne všechny zakázky), výlet na Vespě (skútr, pozn. red.)
Oblíbené číslo?
14! Číslo mého rodného domu, kde jsem
vyrůstala a kde jsme s bráchou na dvorku
zastřelovali míčky na zahrady sousedů. Je
to i číslo mého dresu.
Co pro tebe hokej znamená?
Celý můj život se točil kolem hokeje a hokejem žiji i dnes. Díky hokeji mám opravdové přátele, našla jsem si zde i manžela
Tomáše. Svatbu jsme plánovali podle
toho, kdy se nic nehraje. Je to elegantní,
rychlý a krásný sport a své rodině musím
poděkovat, že mě už od dětství všichni
v hokeji podporovali.
Říkáš o sobě „Ta s tím deštníkem“, jak
tomu máme rozumět?
Na střední a vyšší jsem byla za „exota“.
V jedné ruce jsem nesla tubus s kresbami a v druhé hokejku. Takže mi

na škole nikdo neřekl jinak než „ta s tím
deštníkem.“
Jaké jsou tvoje další hokejové plány?
Jsou spojené s mnichovickou hokejovou
rodinou. Jako trenérka se chci věnovat
dětem a mládeži, také kvůli své dceři Carolin, a jako hráčka podpořit i obnovený
tým žen.
Na Martinu se také sluší něco
„prásknout“:
• Je už v páté generaci rodinné tradice pozemního hokeje hodně spjaté s barvami
SK Slavia Praha.
• Úspěšná hráčka a reprezentantka národního týmu už od 12 let až do dospělých, často si navlékala kapitánskou
pásku.
• Několikanásobná mistryně ČR. Držitelka
spousty individuálních ocenění Českého svazu pozemního hokeje.
• S hokejem se podívala po celé Evropě
– Německo, Holandsko, Itálie, Francie,
Irsko, Wales, Rakousko, Španělsko…
i do dalších zemí, kde hrála na mistrovství Evropy, o Pohár Mistrů a různé mezinárodní turnaje.

TKD Sparring Mnichovice letní tábor sebeobrany
Letošní letní tábor
sebeobrany
jsme
měli možnost prožít po dobu téměř
14 dní v rekreačním středisku Svor
kousek od Nového Boru. Prostředí bylo pro
naše aktivity jako stvořené. Velký areál nabízel k využití basketbalové, fotbalové, florbalové a beachvolejbalové hřiště, venkovní
bazén, v případě velkého vedra nebo deště
byla možnost využít velký „párty stan“.
A toho všeho jsme si hojně užili. Celkem
se tábora účastnilo 45 účastníků pod vedením (ostatně jako každý rok) našich mezinárodních instruktorů, trenérů a jejich asistentů. Po dobu pobytu jsme měli možnost
ve dvoufázových trénincích potrénovat
základní a speciální techniky, sebeobrany,
zápasy, nechybělo ani rehabilitační cvičení, důkladné protahování a spousta zábavných a kondičních cvičení i her. Součástí
byly i individuální tréninky a přípravy
jednotlivců na zkoušky na vyšší technické
stupně. K regeneraci jsme zvolili turistiku,

výletovali jsme například na zříceninu
hradu Milštejn, k Havraním skalám se zastávkou u jeskyně U Poustevníka, anebo si
někteří nadšenci vyšlápli na zdejší kopec
Klíč. Chybět nemohly ani klasické táborové aktivity jako táborák, koupání, diskotéka
nebo závěrečná bojovka. Zkoušek na vyšší
technické stupně se účastnilo celkem 9
adeptů, kteří přípravy nepodcenili, a tak je
všichni zvládli se ctí. Soustředění se skutečně vyvedlo, počasí nám víceméně přálo
a nyní už probíhají přípravy tábora na další
rok. To je ale přeci jen ještě daleko, nyní se
už můžeme těšit s nástupem nového školního roku na tréninky v našich oddílech.
Trénovat opět budeme na známých místech: ZŠ Mnichovice, TJ Sokol Velké Popovice, TJ Sokol Čerčany a tělocvična Kunice.
Více na našich stránkách www.taekwon-dosparring.cz.
TKD je sportem opravdu pro všechny, vychází z filozofie, kterou se snažíme na našich
trénincích předávat dál. Není jen o fyzické

síle a neformuje pouze tělo, ale je také o síle
psychické a formuje i ducha. Tento komplexní sport udržuje tělo v kondici, posouvá
vaše limity a rozhodně není prostor na nudu.
Nábor nových členů začíná v průběhu září,
ale přijít můžete kdykoliv během školního
roku. Za jeden členský příspěvek je možnost
trénovat ve všech našich oddílech a po dobu
prvního zkušebního měsíce zdarma. Každý
si v tomto sportu může najít to své, ať už jde
o zvýšení kondice, zpevnění těla, protažení
a další zdravotní benefity. Skvělá a veselá
parta lidí je už jen třešničkou na dortu.
Tým TKD Sparring Mnichovice
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Letní akce vyšly na jedničku
Jaký byl náš program v letních měsících? Jednoznačně pestrý! Protože chceme gymnastiku nabízet
všem dětem, které se rády hýbou, poznávají nové kamarády a učí se novým dovednostem, pořádáme
každoročně letní příměstské tábory s gymnastikou. Děti tak mají možnost trávit část prázdnin aktivně a být
součástí zábavného programu přímo v Mnichovicích.
Ani letos tomu nebylo jinak, a tímto děkujeme všem zúčastněným za jejich zájem. Kromě gymnastiky si děti na letošním příměstském táboře vyzkoušely také tanec a voltiž
(gymnastiku na koních), třetí relaxační den
děti strávily na kolovratském koupališti.
Další povedenou letní akcí bylo soustředění závodních týmů Teamgymu. Po několikatýdenní pauze se před nadcházející podzimní
sezónou museli rozcvičit i naši závodníci. Letos jsme poprvé tuto
akci uspořádali v naší domácí mnichovické tělocvičně. Zpočátku
jsme měli obavy, zda dětem nebude chybět změna prostředí nebo
odlišné tréninkové podmínky, ale nakonec můžeme konstatovat, že
všude dobře, doma nejlépe. Děti odvedly na soustředění veliký kus
práce a prakticky už po prvním dni, byl vidět veliký posun v technice cvičení. Zcela zaslouženě jsme je v půlce týdne vzali do bazénu, kde jsme regenerovali unavené svalstvo ve vířivkách a páře, ale
také jsme jako kompenzaci zařadili krátkou výuku základních plaveckých stylů. Další kompenzací, ale hlavně odreagováním, byla
pro děti lekce tanečního stylu disco. Pro překvapení trenérek byly
děti z hodiny nadšené a taneční trenérka Izabela si velmi chválila
jejich dovednosti. V posledním prázdninovém týdnu jsme stihli
dokonce soustředění našich nejmenších závodníků i další příměstský tábor. Doufáme, že i těmto dětem jsme zpestřili závěr prázdnin.

Na našich webových stránkách si můžete prohlédnout fotogalerie
všech letních akcí.
Novinka ve výbavě! Do nové sezóny jsme si pořídili do tělocvičny
nového pomocníka. Protože nám děti rostou a roste i kvalita jejich
skoků, rozhodli jsme se z Dánska nakoupit novou profesionální
trampolínu. Je to nejlepší teamgymová trampolína, kterou v současnosti můžeme mít. Tak se těšíme, že si ji můžeme, jako jedni
z mála v ČR, užívat.
Všem přejeme pohodový vstup do začátku školního roku a těšíme
se na Vás na našich nových kurzech, o kterých se můžete dozvědět
více na webových stránkách www.tvtmotion.cz.
Tým TVT Motion

Loučíme se po šesti letech se sálem v Mnichovicích
Vážení přátelé a fanoušci našeho oddílu,
v minulém vydání jsme článek věnovali
tomu, jak jsme prožívali měsíce, kdy musela zůstat naše tělocvična zavřená. Jak moc
se těšíme z toho, že jsme se před prázdninami mohli začít stýkat na lekcích gymnastiky a trénincích, jak moc se těšíme na léto,
které opět strávíme s dětmi… To jsme ještě
netušili, že to bude léto poslední – tedy co
se Mnichovic týče, že během letních měsíců si nebudeme užívat
odpočinku, ale shánět nové prostory, aby bylo kde v září otevřít
opět gymnastické kurzy a tréninky pro závodní družstva Teamgymu. Přesně týden před prázdninami zazvonil telefon, kde nám bylo
oznámeno, že se sál prodává a že musíme odejít.
Po náročném období nastalo tedy další náročné období… Nezbývalo, než se oklepat a začít hledat. Sehnat nové prostory během dvou
letních měsíců nebylo opravdu jednoduché, ale to bychom nebyli
my, nadšenci a blázni do tohoto krásného sportu, který to v našem
kraji nemá úplně jednoduché, abychom to nezvládli.
Velké díky patří všem rodičům, kteří pomohli při stěhování vybavení, kterého jsme za šest let do Mnichovic pořídili opravdu hodně
(poslední investice proběhla v dubnu v hodnotě cca 200 tis., bohužel si ho děti ani pořádně neužily).

Vážení rodiče, milé děti, velice nás těší, že většina z vás zůstáváte
s námi i nadále a přecházíte do Strančic, kde jsme pro Vás pronajali
i druhé prostory a vznikl zde další prostor pro cvičení.
V Mnichovicích jsme našli spoustu gymnastických talentů, spoustu
nadšenců a přátel, spolupracovali s místní ZŠ v době, kdy nebyla
k dispozici druhá tělocvična, prvňáčci k nám s nadšením docházeli
ještě v loňském roce… Bylo nám tu s vámi prima.
Těšíme se na viděnou ve Strančicích
Za oddíl gymnastiky J. Jechová a B. Bernardová
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V Ladově kraji se v létě razítkovalo a fotilo. Co nás čeká nyní?
PĚŠKY
NEBO
NA KOLE ZA RAZÍTKY LADOVA
KRAJE – to je
název letní razítkovací hry, která probíhala v Ladově kraji
v průběhu letních prázdninových měsíců.
Účastnit se jí mohli turisté, cyklisté, rodiny
z celého mikroregionu i přespolní. Podle
ohlasů (hra skončila 31. 8., uzávěrka pro
přijímání razítkovacích karet 7. 9. 2020)
oslovila hra s razítky hlavně děti a rodiny.
V průběhu září vše vyhodnotíme a pustíme
se do distribuce cen. Pilotní ročník zhodnotíme v říjnovém článku. Všem už nyní
děkujeme za účast a věříme, že jste si putování našim malebným krajem za humny
Prahy užili.

A co je před námi?
Pokud vás baví pohyb na čerstvém vzduchu, nazujte kecky a přijďte si zaběhat, závodním či svým vlastním tempem, na další – 5. ročník běžeckého seriálu s názvem

Filip Klapal, okáč luční

Pohár Ladova kraje. Vítězové jednotlivých
závodů i absolutní vítězové poháru si, díky
partnerům běhů, vždy odnesou lákavé
ceny, ať už jde o památeční poháry, věcné
ceny, trička, ale i třeba poukazy na večeři
při svíčkách nebo přenocování na zámku.
Pohár startuje už v sobotu 19. září Hrusickým Dobroběhem (www.hrusickybeh.cz)
a bude pokračovat 10. října Lesním během
v Říčanech. Více informací o poháru Ladova kraje naleznete na webových stránkách
www.laduv-kraj.cz a na www.facebook.
com/poharladovakraje.
Na září se v některých obcích chystá obdoba jarního úklidu Čistý Ladův kraj, který byl ve většině „ladovských obcí“ kvůli pandemii Coronaviru zrušen. Sledujte
proto obecní vývěsky, zpravodaje a weby,
abyste se případně mohli zapojit. Akce
asi nebudou organizovány ve velkém, ale
bude se spíše jednat o výzvy pro dobrovolníky. Předem děkujeme všem, kteří
se zapojí a zvláště těm, kteří se při svých

Jana Agnes, Kopretiny z Ondřejova

vycházkách starají o čistotu přírody sami
od sebe celý rok.

Foto dárek pro čtenáře na téma
„Přehlídka ptactva a motýli"
Zveřejňujeme snímky některých aktivních
fotografů z naší facebookové skupiny LADŮV KRAJ VE FOTOGRAFII. Skupina má
přes 150 členů a denně se tam objevují různé krajinky, rostliny, zvířata, apod. Možná
i proto, že se každý týden soutěží o fotku
na titulní FB stránce nebo proto, že jsme
vyhlásili soutěž o fotku s nejvíce „lajky“
za červenec a za srpen. Nebo to naše fotografy prostě jen baví. Tímto jim všem děkujeme! A řekli byste např. podle témat a kvality
fotek, že Filpovi Kapalovi je teprve 12 let?
Tak ať je nám v Ladově kraji dobře, běhání,
procházkám a focení zdar!
Hana Bolcková, Ladův kraj
www.laduv-kraj.cz
facebook.com/laduvkraj
instagram.com/laduvkraj

Roman Klus, Mlaďas od rehků

Letošní Pohár Ladova kraje zná své vítěze
V sobotu 22. srpna 2020 vyvrcholil
na běžeckých závodech
Pyšelský
kopeček už 4. ročník Poháru Ladova
kraje. Ze známých důvodů se letos z plánovaných osmi závodů uskutečnilo pouze pět.
Zrušen byl Štiřínský kros i Mnichovická
běhna, Jarní běh U kanálu byl přeložen až
na poprázdninový termín 3. září, a proto se
již nejedná o bodovaný závod poháru, přestože je stále jeho součástí.
Běh Krásné vyhlídky byl uspořádán tak, že
si každý účastník zaběhl svůj závod individuálně, změřený čas nahlásil organizátorům
a časy byly následně sestaveny do výsledků.

Účast byla možná ve stanoveném termínu
od pátku do neděle. Termín Pyšelského kopečku byl přeložen na pozdější termín, čímž
se stal finálovým během poháru. Pohár Ladova kraje byl v Pyšelích vyhodnocen a byli
zde oceněni nejlepší účastníci v celkovém
součtu všech odběhnutých závodů.

budou včas zveřejněny na facebook.com/
poharladovakraje a www.laduv-kraj.cz. Neváhejte a běhejte! Ať je nám v Ladově kraji
dobře!

Vítězové 4. ročníku Poháru
Ladova kraje jsou:
Ženy:

Pohár Ladova kraje pokračuje 5. ročníkem
s plánovanými již devíti závody. Nově přibude Svatováclavský běh u zámku Berchtold (Kunice-Vidovice). Prvním závodem
v tomto ročníku je Hrusický dobroběh (sobota 19. 9. 2020, www.hrusickybeh.cz), druhým Lesní běh Říčany (sobota 10. 10. 2020
www.ricany.cz/org/bezeckyklub/) a třetím
Mikulášský lesní běh (sobota 5. 12. 2020,
www.struharov.cz). Termíny všech závodů

1.

Malovcová Monika

2.

Elstnerová Monika

3.

Bílá Zdenka

Muži:
1.

Rezek Luboš

2.

Bína Jiří

3.

Častvaj Daniel
Hana Bolcková
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Ze života římskokatolické mnichovicko-hrusické farnosti
MARIÁNSKÁ POUŤ
P– to je putování za Pannou
Marií ve výroční den posvěcení
mnichovického kostela a den,
kdy si připomínáme svátek
Narození Panny Marie, kterému je náš kostel zasvěcen (8.
září). Kolotoče a jiné atrakce,
to je přídavek, ale zdá se, že se
stal tím hlavním a na kostel se
zapomíná. To je úpadek nejen
v naší farnosti, ale i celého našeho národa. Jistě to souvisí s vírou,
kterou mnozí nemají nebo ji mají jen malou. Náš kostel, hezky
opraven, nám má hlavně připomínat, že nežijeme jen pro tento
pozemský život, ale máme myslet také na věčnost. Na té cestě
do nebe nám chce pomáhat Panna Maria.
Nevíme, co nás čeká v novém školním roce - nevíme, jak bude
řádit pandemie. Ale víme, kdo nás čeká v kostele - Pán Ježíš

ve svatostánku, při mši svaté na oltáři či v monstranci při adoraci. Pro věřícího člověka, pokřtěného, je nejkrásnější setkání
s Ježíšem ve svatém přijímání. Radujeme se z dětí, které byly letos u 1. svatého přijímání. I dospělí se mohou na svaté přijímání
po domluvě s knězem připravit. Víme, že Pán Ježíš při Poslední
večeři ustanovil Nejsvětější svátost Oltářní. Byla to vlastně 1. mše
svatá s 1. svatým přijímáním. Apoštolům dal moc, aby při mši
svaté proměňovali chléb a víno v Tělo a Krev Ježíše. Dal jim ještě
druhou moc, aby odpouštěli hříchy ve svátosti smíření (ve svaté
zpovědi). Opět i příprava na 1. svatou zpověď se netýká jenom
dětí. Také dospělí, pokud touží po setkání s živým Kristem, se
mohou domluvit s knězem. Aby člověk mohl přistoupit ke svaté zpovědi, ke svatému přijímání, je potřeba, aby byl pokřtěn.
Příprava dospělých na svatý křest probíhá během roku a vrcholí
o Velikonoční vigílii (na Bílou sobotu večer).
Kéž toužíme nejen po věcech pozemských, ale i po věcech
nebeských.
Žehná P. Ivan Kudláček, farář mnichovicko-hrusické farnosti

Církev československá husitská
Program na září 2020
Neděle
Úterý

27/9
29/9

10:00 h.
Bohoslužba slova - Jiří Sedlák
17:00-18:00 h. Úřední hodiny farnosti

„Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal
svůj život jako výkupné za mnohé.“

(Marek 10,45)

Program na říjen 2020
Neděle 4/10
Úterý
6/10
Neděle 11/10
		
Úterý
13/10

10:00 h.
17:00-18:00 h.
17:00 h.
18:30 hod.
17:00-18:00 h.

Bohoslužba slova - Jiří Sedlák
Úřední hodiny farnosti
Zástupné pokání
Chvály - Petr Wagner
Úřední hodiny farnosti

Neděle 18/10 10:00 h.
Úterý
20/10/20
hodiny farnosti
Neděle 25/10 10:00 h.
Úterý
27/10 17:00-18:00 h.

Bohoslužba slova - Jiří Sedlák
17:00-18:00 hod.
Úřední
Bohoslužba slova - Jiří Sedlák
Úřední hodiny farnosti

„Bože můj, má skálo, utíkám se k tobě, štíte můj a rohu spásy,
nedobytný hrade, moje útočiště, zachránce můj, ty mě před
násilím zachraňuješ!“

(2. Samuelova 22,3)
Kontakty:
Jiří Sedlák:
jáhen
tel.: 608 243 766
Petr Wagner:
administrující farář
tel.: 608 066 406
(Úřední hodiny farnosti vždy po předchozí telefonické domluvě)

Křivda – schopnost milovat, schopnost odpouštět,
schopnost mít naději
Křivda je bolestně prožívaná a vnímaná
nespravedlnost. Obvykle je tento pocit spojen s určitým druhem pokoření, ponížení,
manipulace, neadekvátního obviňování či
vykořisťováni, případně kombinovaně se
ztrátou lidské důstojnosti, svobody, intimity. Pocit křivdy může být někdy krátkodobý, nicméně v převážné většině případů
trvá delší dobu, někdy se i dědí z generace
na generaci a může se táhnout i po několik
století případně i přes několik dějinných
epoch. Křivda se nikomu nevyhne. Není
člověk, který by v životě nezažil křivdu
a ublížení, člověk, kterého by prožitá křivda a ublížení nebolelo. Tyto pocity křivdy, ublížení i nespravedlnosti hluboce

pronikají do duše všech lidí a dovolávají se
vyrovnání a odplaty. Kvůli křivdám nastává pokřivené chápání existence – lidí i sebe
sama. Z pohledu křesťanské etiky je každý
lidský život unikátní hodnotou. Absolutní
je pak v rovině náboženské, kdy nekončí smrtí. Vyrovnání se s křivdou znamená
schopnost milovat, schopnost odpouštět,
schopnost mít naději.
Pokud se stala křivda, jak je možné se s ní
vypořádat? V Bibli nacházíme na mnoha
místech návod jak nakládat s podobnými,
pro člověka těžko řešitelnými situacemi –
a to je pokání, odpuštění a smíření. Lidé
mají výsadu odpouštět. Díky odpuštěním

můžeme přerušit generační problémy.
Odpuštění je výsadou silných a svobodných lidí. Odpuštění je láska přesahující
i samotnou spravedlnost. Odpuštění bylo
dlouhou považováno jen za akt spojený
s vírou v Boha, tedy za proces, který se týká
pouze věřících. Avšak při hlubším pohledu na tuto situaci si můžeme uvědomit, že
odpuštění je zásadní podmínkou fungování
každého vztahu. Odpuštění, je způsob, jak
změnit svůj vztah k tomu, co se událo v minulosti, přes to, že uplynulé události nelze
vymazat.
V modlitbě Otče náš se modlíme: „… a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme
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našim viníkům.“ My, křesťané, chceme
všechny, kdo mají zájem, pozvat k akci zástupného pokání, která povede k odpuštění
a ke smíření se s minulostí. Máme touhu,
aby současnost Mnichovic nebyla poznamenaná hříchy a křivdami minulosti.
Akce se bude konat dne 11. října 2020
v 17.00 hod. při setkání u kašny na náměstí v Mnichovicích.
Jiří Sedlák duchovní
Církve československé husitské.
Za ekumenické shromáždění
křesťanů s Mnichovic a okolí

Modlitba, která by tu měla
zůstat s námi
Náprava křivd, které se udály v minulosti,
vždy pro společnost znamená ozdravnou
reflexi. Pro každý národ je určující, jak se
vyrovná se svou minulostí, protože ta ovlivňuje současnost. Už jen proto, aby se v budoucnu podobné nespravedlivosti a hrůzy
nemohly znovu opakovat. Znalost dějin
spojená s lidskostí a obyčejnou schopností
soucitu nám pomůže vyvarovat se s nenávistí. Lhostejnost k osudům druhým je přesně
to, co otevírá dveře zlu. Povinnost uspořádat věci i třeba poté, co od událostí uplynulo
spoustu let, není jen naší povinností k sobě
samým a našim potomkům, ale je to právě
i závazek k památce všech obětí křivd.

Židovští obyvatelé
Záznam kronikáře o tom, co se stalo ve vile rodiny Freundovy, kde se dnes nachází pošta:
„Dne 29. září 1942 přijel do Mnichovic služební vůz Holana z Prahy, do něho naložen
byl lepší nábytek z domu po Josefu Freundovi a jeho ženě Marii, č. p. 194, ostatní
prodali v dražbě. Někteří lidé počínali si při

Život Mnichovic (rok 1960) – článek ředitele školy Jaroslava Pečenky

dražbě jako hyeny, trhajíce záclony z oken
a z verandy a lampy ze stropu. Druhý den to
v domě vypadalo jako po vyhoření“.

Němečtí vojáci
Pravděpodobně dne 10. 5. 1945 bylo v Jidaškách postříleno přes dvacet německých vojáků, kteří byli na místě pochováni
do hromadného hrobu. Přítomni byli i sovětští partyzáni. Jejich vedoucí Alex snad
měl tuto popravu zorganizovat jako pomstu
za to, že mu ve Strančicích Němci v boji
zastřelili bratra. Z r. 1949 existuje o této
události oficiální hlášení a přibližný plánek hrobu. Průkazky těchto zastřelených
vojáků, a to různé povahy (vojenské, spořitelní knížky apod.), jsem nalezla v jedné
z nezpracovaných archivních krabic. Dojalo
mě, když po otevření dokumentů z nich vypadávaly fotky dětí, žen a rodičů. Vojáci je
u sebe nosili na frontě jako vzácnou připomínku domova. Němečtí občané měli službu ve Wehrmachtu povinnou, jinak by je
čekal vojenský soud. Někteří vojáci, kterým
průkazky patřily, byli opravdu velmi mladí.

Obyvatelé německého původu
Pamětníci také vzpomínají na veřejné zostuzení německých občanů pocházejících
z Mnichovic na náměstí. Dochovaly se
fotky, které nejsou hezkou podívanou. Ne

Mnichovičtí obyvatelé německého původu

všichni skutečně kolaborovali, ale stačil
pouze německý původ. Mezi těmi, kterým
byly ostříhány vlasy a na hlavu namalován
hákový kříž, byla i žena faráře husitské církve Jana Kůrky Růžena Kůrková. Přitom Jan
Kůrka velmi statečně (hrozil mu trest smrti)
spolu s archivářem Jaroslavem Šimůnkem
zachránil písemnou pozůstalost židovského obchodníka Morice Fantla před tím, než
šla celá rodina Fantlova do transportu.

Páter Kahoun
V mikro-historii malé obce se většinou nejedná o velké dějiny, ale zejména o osudy
jednotlivců, které v kontextu dokreslují školní dějepis. Příkladem slouží Jaroslav Pečenka, učitel a později ředitel měšťanské školy.
Za první republiky zbožný farník, jehož
projevy víry se jeví až na hraně fanatismu.
Během okupace ve funkci ředitele hajluje
v tělocvičně před žáky při Hitlerově projevu, který je vysílán z rádia. Na jaře 1945 se
přidává k hnutí odporu a posléze k revoluční gardě. Po roce 1948 se stává komunistou.
Z pozice ředitele útočí na děkana Kahouna,
kterému kdysi v kostele ministroval. Ten následně předčasně umírá na infarkt. Učitelé,
kteří se zúčastní pohřbu, jsou ředitelem potrestáni. Příklad člověka, který slouží jakémukoliv režimu bez vnitřní reflexe.
Klára Kabátová, archivářka města Mnichovice
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Mnichovickou krajinou. Možnost uzdravit svůj kraj
Krajina kolem nás se mění. Čelíme abnormálně suchým rokům a lesy částečně mizí kvůli napadení
kůrovcem. Kromě snížení hladiny spodní vody už v Česku zažíváme i úbytek ranní rosy, mlhy a drobných
dešťových srážek na úkor přívalových dešťů. Ani krajina kolem Mnichovic nebyla ušetřena.
Jak pomoci Mnichovicím?
Spolek Mnichovickou krajinou
Vznikla zde skupina občanů, složená z odborníků i laiků (ti ale jezdí na školení a sebevzdělávají se), které na mnichovické přírodě
a její obnově záleží. Podnětem pro založení
sdružení se stal nesouhlas s projektem lesních cest z penetrovaného makadamu (součástí je asfalt) na Vlčí halíř a k chatám v Jidaškách. Tento zásah do zdravého lesa se
nám jevil jako příliš invazivní. Po roce, když
je tato předimenzovaná a finančně nákladná
cesta již dokončena, si při střetu s realitou
o to víc uvědomujeme, že nám vedení města
poskytlo některé mylné informace. V emailu,
který nám paní starostka napsala na konci
srpna minulého roku, stojí několik nepravd
- např., že jedinečné místo s lávkou při vstupu do lesa nebude dotčeno nebo, že se bude
kácet les za mýtným věkem, přičemž se paradoxně pokácely nejzdravější stromy v okolí.

Vodní hospodářství
Odborníci již nějakou dobu nabádají, že
voda se může stát politickým prostředkem,
tedy že o tom, komu se v době sucha otevře
kohoutek, se nebude rozhodovat na místní
úrovni. Proto je důležité si lokální zdroje
hýčkat a pokud možno další budovat.
Jak bez velkých nákladů vrátit do své krajiny vodu? Je nutné zmapovat potůčky a malé
vodní plochy. I ty zmizelé. Odhalit regulované potoky. Také místa, kde jsou trubky
a neudržované zemědělské meliorace. Ty
jsou časovou bombou, neboť jimi proudí litry vody a tím se vysušuje okolní půda.

Mokřady a tůně
Cílem je na místech, kde se voda přirozeně kumuluje, nebo tam, kde v narovnaném
korytu nabírá rychlost a odtéká, navrhnout
Původní cesta na Vlčí halíř

možnost vybudovat tůně a mokřady a tak
bez velkých nákladů vrátit do naší krajiny
vodu. Na potůčku Křiváček by měla vzniknout soustava tůní, které by pomohly zlepšit zádrž vody a také klima v okolí. Kolem
Myšlínského potoka se rozkládá nádherný
mokřad, který je ale ohrožený, neboť potok byl z velké části zregulován a tím došlo k částečnému vysušení okolní krajiny.
Vydlážděným korytem voda odteče a navíc
může při extrémním dešti způsobit povodeň v centru Mnichovic.

na teplotu povrchu a místní mikroklima,
a tedy i na dostatek či nedostatek vody.
Obce i jednotlivci by se měly vyvarovat zbytečně častého sečení a zasadit se
o to, aby travnaté plochy byly co nejvíce
květnaté. V Mnichovicích vznikla skupina sekáčů – nadšenců, kteří oprášili
rodinné kosy nebo si je zakoupili a chodí síct louky kolem Mnichovic, aby
podpořili biodiverzitu a návrat původní
květeny.

Koloděj

Důležitým prvkem zemědělské krajiny zadržující vodu musí být dostatek mezí, keřů,
stromořadí, jednotlivých stromů či remízků
s dostatkem keřové i vzrostlé. Orná půda by
měla být rozdělena na úseky tak, jak to mívali naší předkové, remízky a pásy zeleně.
Teplota orné půdy za slunného letního dne
se může oproti louce lišit i o 30° Celsia.

Jedním z projektů volebního programu stávajícího vedení Mnichovic byla obnova rybníku Koloděj, který zanikl již v roce 1735. Struhařovský potok, na kterém Koloděj stával, je
bystře tekoucí neregulovaný tok, který v kolodějském údolí meandruje a jehož břehy tvoří funkční biotop. Okolí je dostatečné vlhké
a nacházejí se zde unikátní louky s bohatou
květenou. Reliéf krajiny ještě umožňuje přibližně určit, kde se kdysi rybník rozkládal.
Paní starostka a paní místostarostka se sešla
s několika členy našeho sdružení, které zejména zastupoval botanik doc. Patrik Mráz.
Přítomen byl také Ing. Kříž z Českého svazu
ochránců přírody. Nakonec došlo ke shodě,
že výstavba rybníka by znamenala milionové investice. Její vliv na stávající krajinu
by byl sporný a zničil by se cenný biotop.
Vzhledem k riziku povodní by mohl na Struhařovském potoce případně vzniknout poldr
- zádržná vodní nádrž, do které se při povodni voda vlije a postupně odteče výpustí.

Rozmístění zeleně v krajině
a delší tráva
Delší tráva, keře, stromy, lesy a jejich
rozmístění v krajině mají zásadní vliv

Meze, keře, pásy zeleně a aleje

Les
V současné situaci je nutné zvážit, jakou
funkci by měly městské lesy plnit – zda
hospodářskou či spíše ekologickou a rekreační. Hospodářský význam lesa významně klesl kvůli kůrovcové kalamitě
a následným nízkým výkupním cenám
dřeva. Většina dřeva z našich městských
lesů se prodává do Číny. Navíc se v současnosti lesy nacházejí ve stavu, kdy by se jejich ekologická funkce měla upřednostnit.
Cílem by mělo být o les pečovat přírodě
blízkým způsobem. Tedy nedělat paseky,
stromy pro těžbu jednotlivě vybírat a co
nejvíce využívali přirozené zmlazení lesa.
Přirozený způsob obnovy je navíc mnohem levnější než nákup certifikovaných
sazeniček a platba za práci lesních dělníků, kteří osazují holiny. Ty se navíc v létě
vyhřejí i na 50 stupňů, což má vliv na růst

To samé místo – dnešní stav
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sazeniček a klimatické podmínky lesa. Že
už to lidstvo poznalo před dávnými věky,
dokazuje vzpomínka Kryštofa Kolumba,
který si do svého deníku na tehdy lesnaté
Jamajce napsal: „Prší zde každý den odpoledne, jako to bývalo na ostrovech u Španělska, než jsme je odlesnili.“ Španělé totiž v 16. století vykáceli rozsáhlé plochy

kvůli stavbě lodí a od té doby zavládl nedostatek srážek.

Levná, ale účinná opatření
Chtěli bychom se zasadit o drobná opatření
v krajině, která ale přinesou velký užitek.
Navíc tato opatření budou levnější a trvalejší než velké a drahé investiční záměry.

Chtěli bychom v této věci požádat vedení
města, aby nás občany, kteří se snaží o nápravu a vylepšení stávajícího stavu, považovalo za konstruktivní partnery. K přírodě bychom se měli chovat jako k hodnotě,
o kterou můžeme přijít.
Mgr. Klára Kabátová, klara.kabat@seznam.cz
Za spolek Mnichovickou krajinou, z.s.

Vyjádření odborného lesního hospodáře
Vážená paní Kabátová,
několikrát jsme se setkali osobně jak s Vámi,
tak s Vašimi kolegy, kteří se o situaci v městských lesích zajímají. Naposledy na konci srpna. Z Vaší reakce jsem měl pocit, že
jste se všemi mými argumenty srozuměna.
Vy sama jste na poslední schůzce projevila spokojenost se vzájemnou komunikací,
proto mne Váš příspěvek nyní překvapil.
Zkusím tedy znovu vysvětlit všechny důvody a způsoby současného hospodaření
v mnichovických lesích.
V České republice se lesy člení dle zákona
č. 289/1995 Sb. Zákon o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon) podle
převažujících funkcí do tří kategorií, a to
na lesy ochranné, lesy zvláštního určení
a lesy hospodářské.
Do kategorie lesů ochranných se zařazují
lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích (sutě, kamenná moře, prudké svahy,
strže, nestabilizované náplavy a písky, rašeliniště, odvaly a výsypky apod.), vysokohorské lesy pod hranicí stromové vegetace
chránící níže položené lesy a lesy na exponovaných hřebenech, lesy v klečovém lesním vegetačním stupni.
Lesy zvláštního určení jsou lesy, které nejsou lesy ochrannými a nacházejí se v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů
I. stupně, v ochranných pásmech zdrojů
přírodních léčivých a stolních minerálních
vod, na území národních parků a národních
přírodních rezervací.
Lesy hospodářské jsou lesy, které nejsou
zařazeny v kategorii lesů ochranných nebo
lesů zvláštního určení.
Mnichovické městské lesy jsou zařazeny
do kategorie lesů hospodářských. Město se
jako právnická osoba musí při jejich správě
dle výše zmíněného zákona chovat a jeho
podmínky dodržovat, a to s péčí řádného
hospodáře.
Při mém nástupu do funkce odborného lesního hospodáře v roce 2016 byl lesní majetek ve stavu, kdy nebyly rozpracovány

mýtné porosty pro obnovu, takže na přelomu roku 2016/2017 byla provedena pouze
jedna úmyslná těžba z důvodu následné
obnovy. Od r. 2017 zpracováváme pouze
nahodilé těžby (vítr, sníh), ale v hlavní míře
nahodilou těžbu kůrovcové hmoty.
Mezi zákonné povinnosti vlastníka lesa
patří mimo jiné usilovat o to, aby svým
hospodařením nepoškozoval zájmy jiných
vlastníků lesů, aby byly zachovány funkce
lesa a aby byl zachován genofond lesních
dřevin. Současně je vlastník povinen přednostně provádět těžbu nahodilou tak, aby
nedocházelo k vývinu, šíření a přemnožení
škodlivých organismů. Kůrovcovou hmotu
tedy musíme zpracovávat a z lesů vyvážet,
popř. aktivní hmotu včas chemicky asanovat na lokalitě P – pařez, nebo OM – odvozní místo, aby nedocházelo k šíření lýkožrouta smrkového z našich lesů na majetek
okolních vlastníků. Nemáme jinou možnost
bez toho, abychom neporušili zákon.
To, že v posledních třech letech dochází
k masivnímu zpracovávání kůrovcové hmoty (tak, jak nám ukládá zákon), vysvětluje
i způsob hospodaření, který nám vytýkáte
– v porostních skupinách, ve kterých probíhalo nebo probíhá zpracování kůrovcové
hmoty, není možné těžit jiným způsobem,
neboť se většinou jedná o napadení celé
porostní skupiny. I při těchto těžbách dochází v některých porostech k uvolnění přirozeného zmlazení např. JV, HB. Přesto, že
celorepublikový kalamitní stav způsobený
kůrovcem s sebou nese i kritický nedostatek
pracovníků v lesnictví a v podstatě všechny postižené oblasti nestíhají zpracovávat
a mají problém i s odbytem dřeva, do dnešního dne město zpracovalo od počátku
roku 2020 téměř 1000 m3 kůrovcové hmoty.
A nadále na zpracování čeká např. lokalita
Budíkov, kde jsem práce musel nyní odvolat a přeřadit pracovníky na horní část Jidašek, protože majitelka pozemků, na kterých
s jejím laskavým svolením dřevo skládkujeme a odvážíme, nám dala termín pouze
do konce letošního roku. Poté už zde začne revitalizace celé oblasti a na pozemky

nebude mít těžká technika přístup. A s tím
souvisí i má odpověď na tolik diskutované
lesní cesty.
Město nemá do současné doby ani metr odvozové cesty v kategorii L1, což hospodaření
zde velmi komplikuje. Včas zpracovaná dřevní hmota a vyvezena z porostu na odvozní
místo, nám umožňuje rychleji reagovat na výkupní ceny dřeva, které jako správci majetku
musíme řešit. A jestliže máme hospodařit
s péčí řádného hospodáře, musíme si zajistit přiměřené podmínky. V současné době
veškeré dřevo skládkujeme na soukromých
pozemcích a záleží pouze na vůli jejich majitelů, zda nám toto umožní nebo ne. Dohoda,
pronájem nebo zábor je tedy vždy pouze věcí
dočasnou. My potřebujeme tuto problematiku dořešit i do budoucna. Např. pozemek
u Vlčího halíře, kde skládkujeme na pozemku obce Hrusice (s jejím svolením) již není
a nebude k dispozici z důvodu zpracování
jejich vlastní nahodilé těžby, která již probíhá. Dostáváme se tedy do situace, kdy nejsme
bez vlastních přístupových cest schopni zajistit včasné zpracování a sanaci kůrovcového
dříví v Jidaškách tak, jak nám nařizuje zákon.
Proto je naší snahou zajištění maximální soběstačnosti města v této problematice.
Během měsíce září se začnou připravovat
vytěžené plochy pro podzimní a následné
jarní zalesnění. U některých ploch vykácených kvůli kalamitě od umělé obnovy
upustíme, protože zde již roste přirozené
zmlazení např, javoru. Následné zalesnění
na majetku města bude z mého pohledu
do budoucna určitě druhově pestřejší, než
v dobách předchozích a v porostech, kde
bude možné pracovat s přirozenou obnovou, bude tento způsob obnovy z naší strany v maximální možné míře podporován.
Ale o tom jsme již spolu, paní Kabátová,
mluvili.
Věřím, že toto vysvětlení je pro Vás již dostačující, případné dotazy mohu zodpovědět
na společné hromadné schůzce, kterou jsme
si domluvili na konec září, začátek října.
Pavel Hána, odborný lesní hospodář
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Dětská psychoterapeutická skupina
v Kostelci nad Černými lesy

V Terapeutickém centru Modré
dveře v Kostelci nad Černými lesy se
v průběhu září 2020 otevírá skupina
pro 8 dětí mladšího školního věku (cca
9–12 let) s problémy v komunikaci a vztazích s vrstevníky a dospělými. Skupina je určena především pro děti s poruchou pozornosti
a hyperaktivitou (ADHD) a děti s poruchami z okruhu autistického
spektra (PAS).
Cílem skupiny je nácvik sociálních dovedností a interakcí, lepší
porozumění emocím svým a emocím druhých lidí. Dovednosti získané ze skupiny dětem umožní harmonizovat své vztahy k druhým
a lépe fungovat ve školním kolektivu, mezi kamarády i doma.
Příklad probíraných témat: komunikace, emoce, osobní hranice,
vztahy s druhými lidmi, jak se chovat v určitých situacích např.
řešení konfliktu, navázání rozhovoru.
Skupiny vede spolu s týmem zkušených terapeutů Mgr. Petra Domkařová, která se vzdělává v oboru Dětská klinická psychologie. Specializační vzdělávání je podpořeno Evropským sociálním fondem
– Operační program Zaměstnanost.
Děti se scházejí 1x týdně vždy v pondělí odpoledne. Skupina je pro
účastníky zdarma díky přispění Nadačního fondu Avast.
Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú
Náměstí Smiřických 39, Kostelec nad Černými lesy
Pro informaci o možnosti bezplatného zařazení do dětské skupiny
a pro další podrobnosti se obracejte na: Mgr. Petru Domkařovou,
e-mail: petra.domkarova@modredvere.cz, tel.:702 090 602.

JSME TU PRO VÁS
V současné době čelíme všichni řadě obtížných situací - a není divu. Nebojte se,
nejste v tom sami.
Co nabízíme:
- praktickou pomoc zkušeného sociálního pracovníka při řešení obtížné životní situace
krok za krokem,
- poradenství v různých oblastech - osamění, zdravotní problémy, bydlení, zaměstnání,
sociální dávky, dluhové poradenství a mnohé další,
- doprovod na úřad, k lékaři či jinam,
- navázání kontaktu s dalšími odborníky, kteří mohou pomoci apod.

ANONYMNĚ A ZDARMA

- přijedeme k Vám domů nebo můžete dorazit
k nám do kanceláře ve Svojeticích

Volejte 725 369 985, 774 780 543
Každý den od pondělí do čtvrtka 8:00 – 16:00




JUDr. Jan Mikš, advokát
pobočka v Mnichovicích
• P oskytování právních služeb a poradenství dle předchozí dohody.
• Zastupování klientů před soudy a ostatními orgány, obhajoba
v trestním řízení.
• Generální praxe zahrnující rodinné (výchova, výživné), občanské
(rozvody, SJM, dědictví), obchodní (pomoc podnikatelům
a živnostníkům), korporátní, pracovní, trestní, správní právo.
• Trvale spolupracující advokát s advokátní kanceláří Mikš a Suk.

Kontakt: 728 736 184
Email: jan.miks.ml@akms.cz
Adresa: U Hřbitova 768
251 64 Mnichovice
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Soukromá školka

SENOHRABSKÉ SOVIČKY

Dětství v přírodě...

Velké Popovice

e děti v
Přijímám ého roku
cel
pr�běhu
ACTIVITY:

děti od 5 let do zahájení školní docházky

POHÁDKA:

děti od 3 do 4 let

LE SN Í
ŠK O LK A

STARS:

děti od 3 do 4 let

Jsme nezisková soukromá školka s kapacitou max. 12 dětí ve třídě, provozujeme tři dětské skupiny
registrované u MPSV. Máme otevřeno celoročně v pracovní dny od pondělí do pátku od 7:00 do 17:00 hodin
a nabízíme celodenní docházku pro děti ve věku od 3 let až do nástupu povinné školní docházky. Mladší po
individuálním posouzení. Malý počet dětí ve třídě umožňuje citlivý a individuální přístup k potřebám dětí.
Inspirujeme je ke zkoumání a získávání nových zkušeností. Angličtina s H. Doron.
Třídy jsou dobře vybaveny edukačními pomůckami a stimulačními hračkami.

Cena: 3990,- Kč/měs.
(bez stravy)

V ceně: (dle schopností a dovedností dítěte)
- výlety, exkurze, divadla, kina, solná jeskyně atd.
- kroužky: plavání, keramika, balet, zábavná věda,
joga, bruslení, tenis atd.

www.activity24.cz

Chcete, aby vaše dítě...

MÁME
V O LN Á
M ÍS T A !

Od 2 do 6 let
Máme zkušenosti
i s dětmi se
zvláštními
potřebami

...trávilo celé dny s kamarády venku na čerstvém vzduchu
za každého počasí, ať už v lese, na louce, u řeky nebo v loužích?
...pečovaly o něj „průvodkyně“, které k němu budou přistupovat
individuálně s respektujícím přístupem a prvky výchovy bez
poražených?

přijďte se k nám podívat!

WWW.SENOHRABSKESOVICKY.CZ
Na Pískovně 157, Senohraby
tel. 724 910 910
jana@senohrabskesovicky.cz
Najdete nás na

NA ŠÍ M
ZÁ ZE M ÍM
JE
PŘ ÍR OD NÍ
DŮ M
A JU RT A

senohrabskesovicky

