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Dvouměsíčník pro Mukařov, Srbín a Žernovku
Co je nového? Hodně!
Vítek Šoupal, Mukařov
Když jsem před dvěma měsíci psal
úvodník k prvnímu číslu našeho časopisu, stěžoval jsem si na zimu, která nás
všechny už tehdy pořádně trápila.
Podívám-li se z okna teď na konci
března, stále vidím na zahradě zbytky
sněhu. Sluníčko ale konečně začíná hřát
a jaro se už snad pomalu hlásí o slovo.
Proč tedy název tohoto úvodníku říká,
že se toho za 2 měsíce hodně změnilo?
Po vydání prvního čísla časopisu se
přihlásila celá řada lidí s podněty a
připomínkami. Někteří si jen chtěli
postěžovat, jiní přišli se zajímavým
nápadem nebo nabídli ruku k dílu. Všem
bych Vám chtěl poděkovat. Dokladem vlny
aktivity, která se od začátku roku
vzedmula, je debata na webu sdružení
(http://www.volny.cz/mukarov-sko) i příspěvky různých autorů, které naleznete
v tomto čísle časopisu.
A co se ještě událo? Z pohledu obce je
asi nejdůležitější událostí výměna starosty.
Určitě
jste
sami
slyšeli
několik
„zaručených“ zvěstí, jak to s tím odvoláním
bylo. Těm, kterým by nestačil autentický
zápis ze zasedání zastupitelstva na webu
Sekce
Mukařova
(www.mukarov.cz
OÚ/Zastupitelstvo/Zápisy) přinášíme také
rozhovor
s novým
starostou,
mukařovským rodákem, Rudolfem Semanským,
který se k rozhovoru uvolil velmi rád, a to
nejen proto, že je členem našeho sdružení.
Máte-li zájem o dění v obci, dejte nám
vědět. Zapojte se do diskusního fóra. Vaše
podněty také můžete posílat na adresu
redakce - Šoupalovi, Obecní 328, Mukařov,
emailem na mukarov-sko@volny.cz, nebo
zavolejte na 603 400 525.

Velikonoční svátky a pověry
Martin Záhorský, Mukařov
Velikonoce, které patří k nejvýznamnějším křesťanským svátkům, jsou spojeny
s památkou umučení Krista. Tyto jarní
svátky mají bohatou tradici a slavily se už
v době předkřesťanské. Navazovaly na
židovský svátek Pesach, připomínající
vysvobození Židů z Egyptského zajetí.
Stanovení data Velikonoc není žádná
„Alchymie“. Velikonoce připadnou vždy
na…
pokračování str. 7
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Poznámka (nikoli) na okraj
aneb spolupracujeme s obcí
Jan Kašpar, Mukařov
Podnětem ke vzniku našeho občanského sdružení Mukařov-sko byla mimo
jiné nespokojenost občanů s nedostatečnou prací zastupitelstva. Konkrétně
jsme o těchto důvodech psali v prvním
čísle dvouměsíčníku, věcná polemika
o řešení problémů se začíná objevovat
také na našich internetových stránkách.
Nedoufali jsme, no vlastně jsme doufali
ale neočekávali, že naše iniciativa bude mít
tak rychlý a příznivý ohlas mezi občany. To
je jenom důkazem, že lidé mají zájem na
tom, v jakém prostředí budou dále žít
a chtějí mít možnost rozvoj své "domácí"
lokality ovlivňovat.
Abychom se nadáli i v budoucnosti
Vašich názorů a ohlasů, slíbili jsme, že Vás
budeme průběžně informovat o našich
aktivitách. Neboť nikoli články a proklamace, ale konkrétní výsledky jsou tím
nejlepším důkazem o provedené práci.
Aby naše nápady a plány měly co
největší šanci na realizaci a úspěch a také
proto, aby naše činnost nešla proti činnosti
obecního úřadu či dokonce proti místním
zájmům, úzce spolupracujeme se zastupitelstvem a budeme samozřejmě spolupracovat i nadále. K našim jednáním využíváme mimo jiné i pověření obecním
úřadem,
protože
k zajištění
některých
úkolů
pro
obec
nemáme vlastní mandát.
Protože
spolupráce
se
zastupitelstvem obce naštěstí
narůstá na kvalitě i kvantitě,
budeme se snažit udržet náš
dvouměsíčník v tomto rozšířeném
rozsahu a aktuální informace i
nadále umisťujeme na internet
www.volny.cz/mukarov-sko.
Po Vás chceme minimum –
zapojte se do diskuse!
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Nejen srbínské chodní(č)ky
Přemysl Zima, Srbín
Možná si myslíte, že chodníky a naše
obec nejdou příliš dohromady, protože
chodníky jsou něco, čeho u nás rozhodně
není nazbyt. Co
není, může být.
Jak je vidět z
Vašich reakcí na
webu, je to jedna
z věcí, která trápí skoro všechny.
Připravil jsem
tedy
přehled
stavu
hlavních
"chodníkových" oblastí, tak jak jsem k nim
shromáždil podklady:
− Zastupitelstvo schválilo v minulém roce
záměr výstavby chodníku od základní
školy směrem na Žernovku. Byl
připraven projekt realizace, který byl
podkladem pro územní rozhodnutí.
− Vznikl projekt na položení chodníku
z Bud do Srbína s napojením na stávající chodník. V současnosti se jedná
o nové podobě křižovatky na Budech
(kruhový objezd). Po rozhodnutí o finální
podobě křižovatky bude možné projekt
chodníku na Srbín na ni navázat.
Realitní společnosti stavící na Srbíně by
se na tomto chodníku mohly podílet.
− Problém možná vyvstane se spojením
srbínské návsi s ulicí „Nad obcí“. Zde je
velmi úzký průjezdný profil a ploty téměř
přiléhají až na silnici II.třídy. Průzkum
podmínek
pro
výstavbu
chodníku
proběhne, jakmile sleze sníh.
Středočeská
pozemková
− Společnost
připravující výstavbu v Srbíně za
kravínem uzavřela s obcí smlouvu, která
ji zavazuje do cca 2 let na vlastní náklady
rozšířit celou komunikaci z návsi až
k transformátoru a to včetně nového
povrchu a chodníku.
− V Mukařově je zapotřebí připravit
a realizovat projekt na prodloužení
chodníku podél „Černokostelecké“
od křižovatky s „Obecní“ směrem na
Prahu. Na počátku obce by také bylo
vhodné vybudovat přechod pro chodce
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s reflexní bezpečnostní úpravou, která by
řidiče při vjezdu do Mukařova alespoň
opticky nutila zpomalit.
Snažil jsem se výčet možností, kde a
jak zlepšit podmínky pro pěší, alespoň
trochu rozptýlit mlhu pochybností ohledně
tohoto tématu. Doufám, že i vy svými hlasy
přispějete k vytipování dalších lokalit.
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Je jistě nutné zmínit i to, že se na
zastupitelstvu nyní podařilo prosadit
nápad na realizaci studie silniční sítě
Mukařovska – tj. kvality silnic a chodníků,
která pomůže stanovit, kde jsou problémy
nejpalčivější a kde by se mělo s několik let
zanedbávanými opravami a rozvojem začít.

Žernovka na suchu, tak už to prasklo!

Martin Holický, Žernovka

Znáte ten vtip, jak se vyrábí sušené mléko? To se krávám nedá 14 dní napít
a pak se jim vypráší vemeno… Na Žernovce už známe recept na sušenou vodu.
Z některých vodovodních kohoutků se nám jen práší.
Velice rychle jsme si, dnes už i u nás na venkově, zvykli na mnohé technologické
vymoženosti. Mobil má dnes téměř každé malé dítě a rychlost s jakou dokáže psát SMS-ky
asi nikoho z nás nepřekvapí. Ti, co to s moderní komunikací myslí ještě „vážněji“, brouzdají
po Internetu. Je to přeci tak samozřejmé! Samozřejmé, jako tekoucí voda z kohoutku…
Máme tu 21. stolení a Žernovka nemá vyřešené zásobování pitnou vodou. Existují pouze
dva na sobě nezávislé vodovodní řády zbudované svépomocí před třiceti lety, které se však
pomalu dostávají na pokraj technické životnosti. Na hranice svých možností se rovněž
dostávají dosavadní zdroje žernovské „užitkové“ vody. Přestávají držet krok s dnešními
nároky na spotřebu a hlavně nedokáží čelit nárůstu dalších odběrných míst.
Co s tím? Není to nic nového, ale jako jediné možné řešení se nabízí zlegalizovat
vodovody,
najít
vodohospodáře
s licencí, jak nám nařizuje zákon a začít
plnit normy a směrnice, které už
dávno měly být naplněny. Jedině tak
máme naději získat z různých fondů
finanční prostředky na modernizaci
vodovodního řadu na Žernovce.
Obec
se
rozrůstá
a
nutně
potřebuje
kvalitní
vodovod
rozvádějící pitnou vodu.
Proč to nešlo dříve? Žab na
prameni bychom našli možná hned
několik. Za vším hledejme především
nefungující komunikaci. Ale tentokrát to
nesvedeme
na
technologie
či
přetíženou mobilní síť. Tentokrát je to o lidech.
Někteří uživatelé totiž ten náš vodovod brali a možná ještě berou jako tabu, o kterém se
nesmí mluvit, protože jinak by se zvedla cena vodného. Jenže důsledkem tohoto přístupu je,
že brzy za relativně nízké vodné nebudeme mít vodu vůbec žádnou. Opravdu jsme tak
bohatí, abychom mohli mít levný prášící vodovod?! Nebo místo samozřejmého pití vody z
kohoutku chceme chodit po Žernovce s lopatou a hledat, kde to zase prasklo?A to můžeme
být rádi, že chybějící dokumentace od vodovodů je naštěstí ještě uchována v hlavách
některých pamětníků. Nebo že se nám o vodovod v Horce již 30 let stará pan Šafránek a jen
díky jeho obětavosti nám aspoň v Horce voda ještě teče.
- - - - Ve čtvtek 16.3.2006 nedošlo na zastupitelstvu obce Mukařov pouze k odvolání starostky.
Návštěva občanů Žernovky zbořila dlouho trvající tabu spojené s vodovody na Žernovce,
když v rámci jednoho z bodů zasedání přednesla souhlas s převodem žernovského vodovodu
pod správu obce. Díky němu bude možné pro začátek, odborně vyhledat vydatnější zdroje
vody a stanovit jasný provozní řád vodovodů. Věřme, že se tím započala cesta k normálním
dodávkám vody. Respektive, že se za rok vtipu o prášícím vodovodu budeme už jen smát.
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Každý konec je začátkem… a výzvou!
Jana Šoupalová, Mukařov
Zastupitelstvo obce má dle zákona o
obcích č. 128/2000 Sb., paragrafu 103
odstavce (2) pravomoc odvolat starostu
bez uvedení důvodu. Zastupitelstvo
Mukařova
ve
složení
(abecedně
J.Čánský,
M.Holický,
M.Holovská,
O.Charvát,
J.Kapustová,
J.Kovařík,
J. Lancingerová, P. Pataki, R.Semanský,
J.Šmídová)
dne
16.3.2006
využilo
tohoto svého práva a zařadilo na jednání
jako mimořádný bod hlasování o
odvolání starostky. Omluven z jednání
byl J.Uzel.
Starostka byla odvolána poměrem
hlasů 8 pro odvolání a 2 se zdrželi. Ačkoli
nemusejí, zastupitelé sepsali důvody,
které je vedly k jejich rozhodnutí. Jako
hlavní důvody odvolání byly uvedeny
"nekoncepční řízení chodu obce a nedostatečná komunikace s občany". Zápis ze
zasedání spolu s důvody odvolání jsou ke
stažení webu Mukařova (www.mukarov.cz Sekce OÚ/Zastupitelstvo/Zápisy)
Marcela Holovská byla do funkce
starosty Mukařova zvolena 6.11.2002
poměrem hlasů 11 pro, 1 proti a 1 se
zdržel. Před zvolením starostkou zastávala
funkci místostarostky. Z funkce starosty
byla odvolána na 16.3. 2006 a zastávala ji
tedy 3 roky, 5 měsíců, 10 dní. Obec
přebírala
do
správy
po
Miroslavu
Günthnerovi bez dokončeného vodovodního řadu, kanalizace a plynu.
Realizace
těchto
inženýrských sítí byla v
té
době
v mírném
skluzu. Během 3 a ½ let
byla
realizace
započatých akcí dokončena.
Do
dnes
ale
stále
nedošlo k jejich závěrečnému zhodnocení a uzavření dotačních
titulů, které obec na dané akce získala.

Z mého pohledu to je jasná, naprosto
neosobní, záležitost. Ale jak už to na vsi
bývá, rádo se dělá mnoho povyku pro nic.
Každý podnik má svého vedoucího/ředitele. Když ředitel nemá výsledky, je
nahrazen. Nebo chcete-li – každý cirkus
musí mít svého principála; když přestane
principál principálovat, cirkus zajde na
úbytě. To ale nechceme!
Zpět k dění na obecním úřadě.
16.3.2006 po odvolání starostky Marcely
Holovské byl zastupiteli zvolen nový
starosta, Rudolf Semanský, poměrem
hlasů 7 pro, 2 se zdrželi a 1 proti.
Každý nástupce to má svým způsobem
lehčí. Může se poučit z chyb svých
předchůdců a v lepším případě se jich
vyvarovat.
Každý nástupce to má svým způsobem
těžší. Je srovnáván se svým předchůdcem
či
předchůdci
(v
našem
případě
M. Holovskou a M. Güntherem). Činnosti
nového
starosty
přihlíží
celá
obec
s nedočkavostí přistihnout ho při nějaké
nedokonalosti. Jeho práce a práce
zastupitelstva
bude
sledována
pod
drobnohledem.
Lidé mají vzácnou schopnost zapomínat, že to není soutěž "kdo z koho", ale
že nástupce je tu pro ně. A že by bylo
nejlepší hned od začátku využívat toho
známého "nové koště dobře mete", ale
nesmí se hned postavit před hromadu
hnoje.
- - - - A ejhle, přichází výzva – buďme našemu
starostovi dobrými občany, aby on nám
mohl býti dobrým starostou! A i výzva
starostovi – byl jste zvolen, abyste v našem
zájmu starostoval, tak se ukažte!
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Starosta Mukařova odpovídá
Pár otázek pro Rudolfa Semanského
S ohledem na to, že odvolání starosty
obce 7 měsíců před řádnými volbami
není nikde běžná záležitost, zeptala
jsem se za Vás (čtenáře Mukařov-ska)
nového starosty Rudolfa Semanského
na pár otázek, které by Vám ho lépe
přiblížili:
S jakým předsevzetím se ujímáte úlohy
osoby veřejné - starosty Mukařova?
Myslím si, že nejen
já, ale každý zastupitel
obce měl před minulými
volbami
(2002)
určitou představu, co
by se v obci dalo
změnit k lepšímu a jak
toho dosáhnout.
Po svém zvolení do
zastupitelstva se pak každý z nás
samozřejmě
snažil
tyto
představy
realizovat. K důvodům, pro které se často
nedařilo návrhy prosazovat, se vracet
nechci.
Ale i když se moje představa pro zbytek
volebního období částečně shoduje s výše
zmiňovanou představou před volbami,
o které se ještě zmíním, za velmi důležité
nyní považuji prosadit:
− opravu alespoň nejhůře poničených
povrchů komunikací,
− opatření ke snížení rychlosti kolem
školy a školky a věřme, že i na hlavní
silnici,
− každopádně zlepšení komunikace nejen
mezi obcí a lidmi, ale i mezi organizacemi jako škola, školka, hasiči,
sokol atd., nadřízenými institucemi a
okolními obcemi a mikroregiony.
Starosta by také měl hájit zájmy obce a to zejména pokud jde o uzavírání nebo
aktualizaci smluv, ze kterých obci plynou
nějaké závazky.
Další věcí, kterou chci a mohu ovlivnit,
je zlepšení spolupráce mezi obcí a základní

Jana Šoupalová, Mukařov
a mateřskou školou, a stále nevzdávám
myšlenku na vybudování dětských hřišť.
Proč myslíte, že Vaše spolupráce se
zastupiteli bude pro obec přínosnější
než práce bývalé starostky Marcely
Holovské?
Možná je to jen můj dojem, ale na
většině zastupitelů (takříkajíc napříč
"politickým spektrem") je najednou vidět
nová chuť do práce. Smlouvy a podklady
do kterých dříve skoro neměli možnost
nahlédnout, jsou jim nyní k dispozici.
Neustále spolu osobně i telefonicky řešíme
problémy obce, možná řešení probíráme
v kteroukoli denní i noční dobu.
Zdá se, že vše je opravdu o
komunikaci. Zde si troufám tvrdit, že právě
komunikace je a vždy bude z mojí strany
vstřícnější.
Domnívám se, že
se dokážeme
shodnout na tom, co je důležité a o co
bychom měli usilovat. Snad to nebude znít
jako klišé, ale důležité je najít společnou
řeč. Musí začít pracovat výbory a komise a
já k tomu chci lidi motivovat. Takovéto
vedení doposud na úřadě chybělo.
Pane starosto, co chcete vzkázat "svým"
občanům?
Pokud se nám nepodaří napravit to, co
jsme kritizovali a co ve svém důsledku
vedlo k současné změně, bude jakýkoli
vzkaz zbytečný.
Lidé, kteří se o dění v obci zajímají
hlouběji, si asi dokáží představit, jaká
práce nás nyní čeká. No a ten, kdo
v příčinách změn na obecním úřadě hledá
něco jiného, se přesvědčit nedá.
Děkujeme za rozhovor!
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V obecním (ne)zájmu
Vítek Šoupal, Mukařov
Už delší dobu jsem byl svědkem
nezájmu vedení obce o dění, o názory
občanů – chybějící koncepce vedení
obce. S ohledem na to, že se již 3 roky
ve svých volných chvílích věnuji
bezplatně správě webových stránek
MUKAŘOVska, podělím se s Vámi o dva
případy, které mne v poslední době
opravdu "dostaly":

1) Na Háje nebo "do háje"
Na konci ledna (2006)
se přes webové stránky
zeptala
paní
Ivana
z Kostelce, jak obec řeší
anketu ROPIDu o přesunutí konečných zastávek
autobusů ze Skalky. Více
např. www.cvikr.info, nebo
webu Kostelce/Č.L. či Struhařova.
Přeposlal jsem dotaz starostce Marcele
Holovské a čekal na odpověď. Po týdnu mi
starostka zavolala, že prý už dřív něco
přišlo a že mi to přepošle. Nic nedorazilo.
16. února jsem si raději našel všechny
potřebné informace na webu Kostelce a
Louňovic a udělal jsem webovou anketu
sám. Je divné, že v Louňovicích o této
záležitosti jednali už 6. ledna 2006 (viz
zápis z jednání zastupitelstva Louňovice), v
Kostelci to řešili už v únoru a v Mukařově
to obecní úřad neřeší?!
Jak jsem se dočetl na stránkách
Kostelce, anketa měla být zaslána ROPIDu
do 3. března. Sečetl jsem tedy hlasy z webu
a zaslal je opět na emailovou adresu
starostky s dotazem: "...kdo a kdy výsledek
ankety předá ROPIDu?". Odpověď, které se
mi dostalo byla: "Ropidu je hodně, tak ho
má Ruda..." Ale Ruda (Semanský) "ho"
neměl! Dostal ho až za hodinu :-( Navíc
"ho" nedostal celý, ale pouze dodatky ke
smlouvě (těch je opravdu hodně). Na
obecním úřadu smlouvy ležely víc jak 2
měsíce. Kdo tedy sdělí ROPIDu, co si
občané myslí, jsem se nedozvěděl!?
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2) Kdo v tom nechal koho samotného
V únoru jsem se bavil se známým
o fungování obce. Už to tu fungovalo lépe.
Můj známý - říkejme mu Franta - tlumočil
jednu z "fám", které kolují obcí: "Je to prý
problém zastupitelů, kteří v tom starostku
nechali samotnou."
Na první pohled by to tak mohlo
vypadat, ale skutečnost je jiná. Na podzim
mne zastupitelstvo dojmenovalo do Finančního výboru. Stalo se tak po té, co situace
s dotací na plyn hrozila katastrofou
a obec s tím nebyla schopná nic dělat.
Popravdě mám své práce sám dost, natož
abych se chtěl "cpát" někam do výborů a
funkcí. Avšak představa bydlení v obci,
která má obstavený majetek a rozpadající se silnice, mne vyburcovala.
Pustili jsme se do práce. Začali jsme
"záchranná" jednání ohledně vracení
dotace za plyn. Hrozba byla 11,5 milionů
korun. Jednáním s Fondem životního
prostředí se podařilo ujasnit si kritéria
dotace a snížit vratku dotace na "pouhých"
1,15 milionu.
S ohledem na to, že ze zastupitelstva
nepřišly žádné podněty na rozvoj obce,
zakomponovali jsme do rozpočtu alespoň
peníze na studie rozšíření školy, školky a
posouzení stavu kanalizace v obcích.
Následně pan Kašpar zajistil firmy, které
dané studie mohou realizovat.
Kdyby to tedy opravdu bylo tak, že obec
nefunguje jen díky zastupitelům (a rozhodně se jich zde nechci zastávat), jistě by se
nám dostalo z úřadu příslušné pomoci a
spousta věcí se mohla pohnout kupředu.
Nestalo se tak. Místo vděku za pomoc se
nám dostalo hlubokého mlčení a často i
házení klacků pod nohy.
Co se týče spolupráce starostky, požadované podklady pro práci komise jsme dostávali buď pozdě, nebo vůbec (viz ROPID).
Předložené podklady pro studie rozšíření
školy a školky stále byly uloženy do
šuplíku na úřadě. Tak já opravdu nevím,
kdo v tom koho nechal samotného…?!

ˇ

– dvouměsíčník pro Mukařov, Srbín a Žernovku

Velikonoční svátky a pověry…
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…stanovení data Velikonoc není žádná „Alchymie“. Velikonoce připadnou vždy na první
neděli po prvním jarním úplňku. Jejich datum tedy kolísá mezi 22. březnem a 25. dubnem.
S Velikonocemi se pojí mnohé pověry a zvyky. Traduje se, že během Škaredé středy se
nesmíme mračit, jinak se budeme mračit každou další středu. Na Zelený čtvrtek se
doporučuje omýt ráno rosou, což prý ochrání před nemocemi. Na Velký pátek se lidé chodili
mýt do potoka, opět to byla pojistka proti chorobám a voda na tváři zachovala mladý vzhled.
Dobrou úrodu měl přinést dřevěný křížek zanesený na pole o Bílé sobotě.
V domácnostech se bílilo, uklízelo, hospodyně pekly
Z A H R A D Y
mazance a beránky, zdobily vajíčka a muži pletli
Návrhy a realizace
z vrbového proutí pomlázky. Boží hod velikonoční se slaví
Z Á H O R S K Ý
jako den vzkříšení Ježíše Krista. O Velikonočním pondělí si
muži přivstali a šli na pomlázku, což byl pohanský obřad,
774 536 047
který měl zajistit plodnost a zdraví.
Velikonoce nejsou však jen křesťanským svátkem
Obecní 37, Mukařov
a dodržováním tradic, ale přinášejí s sebou po dlouhých
zahorsky@email.cz
a studených měsících i příslib jara.

Mukařovská kecka – 30. ročník (27. května)
Zdroj – Zdeněk Týce, starosta TJ Sokol Mukařov

KECKA
Tradiční turistický pochod Mukařovská kecka se letos
uskuteční již po 30-té. Na výběr mají turisté ze 3 tradičních tratí 7,5km, 15km a 25km. Svého času se chodívala i
trasa 35km. Pochod se koná také díky pomoci
dobrovolníků, kteří bdí nad průběhem pochodu na
jednotlivých kontrolních stanovištích. Věříme, že letos vyjde počasí jako vloni (viz obrázek) a
sluníčko prozáří 30. ročník Kecky. Vzhledem k tomu, že se za úctyhodnou dobu konání
pochodu zúčastnilo více než 14,5 tisíce účastníků, očekává se letos jubilejní 15-ti tisící
chodec. V cíly čekají jako obvykle na účastníky diplomy a malé upomínkové předměty.

Hokej TJ Sokol Mukařov

Aerobik v sokolovně

Zdroj – p. Kobylák, Babice

Zdroj – Ivana Týcová, Mukařov

I letošní zimu se hokejový oddíl
mukařovského sokola zapojil do
"Říčanské hokejové ligy", aby změřil
síly s dalšími tými z okolí. Mezi 8
družstvy nakonec skončilo naše družstvo
na 4-tém místě za Svojeticemi, Ragbisty z
Říčan a říčanskou Juniorkou.

Každé pondělí od 20:00 do 21:00
si ještě do léta můžete přijít do mukařovské sokolovny zacvičit aerobik
(rozehřátí, lehké posilování, strečink …).
Začněte cvičit teď, až vás budou
bolet záda, to už bude pozdě. Alice
Bardová - 776 766 521 - cvičitelka

občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
Redakce dvouměsíčníku: Šoupalovi, Obecní 328,
Mukařov, tel: 603 400 25, mukarov-sko@volny.cz,
www.volny.cz/mukarov-sko (1.4.2006) MK ČR E 16658

ˇ

– dvouměsíčník pro Mukařov, Srbín a Žernovku

Uklízím, uklízíš, uklízíme
Jana Šoupalová, Mukařov
Už opravdu nedočkavě vyhlížím jaro!
Když připravuji tento příspěvek, sníh z ulic
i zahrad nekompromisně mizí a já se těším
na sluníčko a rašící pupeny. Jenže zatímco sníh lichotivě zakrýval všechny
nedostatky krajiny, obleva tento make-up
nemilosrdně smyje a zašlá (pod)zimní špína
opět vyvstane na povrch.
Abychom se všichni mohli radovat z
jarního Mukařova, co je jednoduššího, než
se společně pustit do jarního úklidu! Naše
občanské
sdružení
se
rozhodlo
uspořádat dobrovolnou jarní úklidovou
brigádu. Zarezervujte si sobotu po
Velikonocích!
Obecní úřad nám vyjde vstříc a zajistí
velkoobjemové kontejnery. A můžeme se do
toho pustit! Chcete se zapojit? Pak prosím:
- zkuste smést štěrk na ulici před Vaším
pozemkem na jednu hromadu (odvoz
těchto hromad bude zajištěn v neděli)
- posbírejte odpadky v přilehlých škarpách a trávnícíh. Modré pytle na odpad
budou v pátek 21. dubna k dispozici na
úřadu.
- odvezte odpad, který znečisťuje Váš
pozemek do kontejneru.

Reklama
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Kalendář
Mukařov-ska
Duben
4.4.

Veřejná
schůze zastupitelstva obce Mukařov
(19:00, mukařovská sokolovna)

17.4. Velikonoční pondělí
21.-23.4.Velkoobjemové kontejnery
(Mukařov, Srbín, Žernovka)

22.-23.4.Jarní víkendový úklid obce
viz "Uklízím, uklízíš, uklízíme"

28.4. Čarodějnice ve škole
30.4. Čarodějnice - Mukařov sokolovna
Hasiči + sdružení Mukařov-sko
15:00
průvod masek
18:00
oheň + májka

30.4. Čarodějnice na Žernovce
Hasiči Žernovka

(Louka u Uzlů)

Květen
1.5.
8.5.

Svátek práce (státní svátek)
Den osvobození (st. svátek)

27.5. Mukařovská kecka - 30. ročník
trasy:
start:

7 km, 15 km a 25 km
7 hodin od sokolovny

