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Dvouměsíčník pro Mukařov, Srbín a Žernovku
Naše motto "Mukařov vesnicí
roku 2010"
Občanské sdružení
Mukařov-sko
V říjnu tohoto roku proběhnou volby
do obecních zastupitelstev. Sdružení
Mukařov-sko má jasnou vizi budoucnosti
našich obcí Mukařova, Srbína a Žernovky.
Za výchozí krok považujeme jasné
stanovení střednědobých a dlouhodobých
cílů rozvoje obce. Návazně musí být
připraveny základní definice jednotlivých
projektů, aby další studie umožnily využít
pro realizaci projektů prostředky národních i
evropských rozvojových fondů. S naším
pojetím
konkrétních
střednědobých
a
dlouhodobých cílů Vás budeme seznamovat
v rámci informační kampaně v průběhu
srpna a září. Velkou část informací máte již
dnes na Intrernetových stránkách sdružení
www.volny.cz/mukarov-sko.
Chcete-li spojovat budoucnost obcí
Mukařova s lidmi ochotnými věnovat svůj
soukromý čas, znalosti a zkušenosti ve
prospěch zlepšení úrovně života nás všech
ve zdravém prostředí obce, pak sledujte
další aktivity Mukařov-ska a dalších spolupracujících sdružení.
Příklady priorit obce, jak je vidíme v
občanském sdružení Mukařov-sko:

Dlouhodobé cíle:
− výstavba centrální ČOV
v Srbíně a Žernovce
− zvyšování komfortu
služeb občanům, např.
efektivnější odvoz tříděného, nebezpečného a velkoobjemového
odpadu, výpomoc seniorům
− zřízení obecní policie
− prosazení varianty obchvatu Říčan s
vyústěním až na Vyžlovce
− napojení na cykloturistické trasy v rámci
regionu
− přestavba historického centra v místo
služeb, odpočinku, informací pro občany

Práce obecního úřadu
− otevřené dveře novým nápadům,
− pravidelné informace o dění v obci a jejích
problémech
− umožnění zapojení občanů do práce
komisí a výborů
− údržba a zajištění schůdnosti a sjízdnosti
místních komunikací zejména v zimě

Financování obce
− minimalizace následků pozdě vyhodnocovaných dotací z předchozích let
− příprava realizačních studií projektů a
následné cílené vyhledávání dotací z
evropských, státních i krajských zdrojů
pokračování . str. 4

Krátko a střednědobé cíle rozvoje obce
Postupná realizace územního plánu, např.:
− dostatečná kapacita školy a školky
− dobudování
chodníků
a
vybudování
nových (dle technických možností)
− zkvalitnění povrchů místních komunikací
− realizace vodovodu z nových vrtů pro
Žernovku
− nová zástavba v lokalitách určených
územním plánem musí být přínosem nejen
pro majitele pozemků, ale i pro obec
− podpora sportovní, kulturní a zájmové
činnosti (tradiční i nové)

Z OBSAHU:
Str. 2
Str. 3
Str. 3
Str. 4-5
Str. 6
Str. 7

Starosti starosty
Kruhový oválný objezd
Novinky ze školy
Kandidátka pro komunální volby
75 let hasičů v Mukařově
Listárna a diskuse

Str. 8

Kalendář

– dvouměsíčník pro Mukařov, Srbín a Žernovku

Starosti starosty
Rudolf Semanský,starosta,
člen občanského sdružení Mukařov-sko
Tak uběhly další dva měsíce a konečně
si nejsem jist, zda je název mého příspěvku
pojmenován přesně. Chod úřadu se zklidnil
– částečně i příchodem léta a dlouhodobých
veder, ale hlavně díky jasně stanoveným
úkolům a jejich řešení, takže „starosti“ jsou
spíše dohledem a kontrolou nad řádným
plněním zakázek, smluv a pořádku v obci.
Smlouvy
a závěrečná vyhodnocení
investičních akcí z nedávné doby dnes již
zmiňovat nebudu, jen bych rád informoval,
že i přes určitou komplikaci byla dokončena
rekonstrukce úpravny vody v ceně cca
2.000.000,- Kč, která by měla výrazně zlepšit kvalitu vody dodávanou do domácností
napojených na vodovod v obci Mukařov.

Rekonstrukce úpravny vody
Těm z Vás, kteří byli zmíněnou komplikací dotčeni, bych alespoň takto v krátkosti
rád vysvětlil příčinu problému; v úpravně
vody bylo mj. instalováno zařízení, které
probublává vodu z vrtu a tímto způsobem
z ní odstraňuje radon. Naneštěstí nasává
vzduch z místnosti, kde bylo nutné provést
nátěr podlahy a tak výpary z jinak ekologicky nezávadné barvy byly nasáty spolu se
vzduchem do zařízení a provzdušněná voda
jimi načichla. Hypotézy, že do zdroje vody
unikla barva přímo z plechovky se naštěstí i
díky důkladnému rozboru nepotvrdila. Tolik
vysvětlení. Teď ale k dalším informacím o
našich aktivitách v těchto týdnech.

Oprava vozovek v obcích Mukařova
Převážnou většinu komunikací, o jejichž
stavu jsem se zmiňoval v minulém čísle
Mukařov-ska, se již podařilo opravit a i když
se ještě stále najdou místa, která si opravu
zaslouží, přeci jen se stav dost zlepšil. Aby to
ale nebylo tak jednoduché, již se objevují
hlasy, že po opravených silnicích jezdí auta
příliš rychle a zda by se sem tam nemohly
položit retardéry.
K rozšíření počtu retardérů ve vnitřních
částech obce zatím asi nedojde, ale kvůli
nepříjemným
zkušenostem
s rychlostí
vozidel u školy a školky máme v úmyslu
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vybudovat zpomalovací opatření – zvýšený
práh s přechodem pro chodce v místě školní
autobusové zastávky. Dalším opatřením,
které by mělo (snad) působit na řidiče, je
osazení výstražných signálních tabulek
„pozor děti“ v okolí školy a školky - zde obec
využila nabídky známé pneumatikářské
firmy a uvedené značky včetně osazení
obdrží v nejbližších měsících za symbolickou
jednu korunu.
Další viditelnou změnou bude osazení
směrového informačního systému v našich
obcích, prostředky na výrobu a montáž
ukazatelů
jsou
poskytnuty
z rozpočtu
mikroregionu Ladův kraj a k osazení by
mělo rovněž dojít v rozmezí několika týdnů.

Kontejnery na tříděný odpad
Jako nadále neúnosnou jsme posoudili
situaci okolo kontejnerů na tříděný odpad
na mukařovské návsi – nejen že se střed
obce každý víkend měnil v skládku odpadu
z širokého okolí, ale navíc se stalo jakýmsi
zvykem odkládat zde jakýkoli odpad, včetně
hadrů a dokonce zkaženého masa!
Kontejnery proto byly rozmístěny po obci
a po jednáních s firmou ASP byl dohodnut i
častější svoz a opětovné zvýšení počtu
kontejnerů. V těchto dnech byla také dle
zákona o odpadech schválena novela obecní
vyhlášky, která ukládá povinnost majitelům
rekreačních objektů platit poplatek za
likvidaci odpadu – není bez zajímavosti, že
ač zákon o odpadech platí od r. 2001, dosud
nebyl poplatek vybírán.
S odpady a úklidem souvisí i další
informace – v měsíci září bude opět organizován svoz velkoobjemového a nebezpečného
odpadu, bližší informace včas zveřejníme.

…a tak dál
Rozhodně bych chtěl upozornit na
vyčištění hráze požární nádrže v Mukařově a
poděkovat sdružení hasičů Mukařov za tento
úklid, kterého se ochotně ujali na žádost
Obecního úřadu.
A na závěr informace, která potěší asi
zejména děti – po dohodě s provozovatelem
pouti jsme na letošek za obec předjednali, že
odpoledne 17. srpna bude na všech
atrakcích sleva 40%
Přeji Vám hezký zbytek léta.
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Kruhový – oválný objezd
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Jan Kašpar, Mukařov

Příspěvek v minulém čísle časopisu jsme začínali známým příslovím Neříkejme hop…,
ani dnes jsme ještě nepřeskočili. Máme ale nakročeno, a to je to hlavní.
Dne 7.7. proběhlo na stavebním úřadě v Říčanech územní řízení, za účasti prakticky všech
dotčených stran, tj. jak institucí tak soukromých osob, které
mohly vznést připomínky k navrhovanému řešení oválného
objezdu na křižovatce na Budech. Z tohoto jednání bylo dne
14.7. vydáno Rozhodnutí o umístění stavby pro akci
Silnice II/113 Mukařov – úprava křižovatky se silnicí I/2
Mukařov, Srbín. Rozhodnutí bylo vydáno vyhláškou a je
umístěno též v kompletním znění na www.ricany.cz. Kopie
je též vyvěšena na vývěsce obce Mukařov a na
www.mukarov.cz.
Nemá smyslu tady citovat celé Rozhodnutí. Je podstatné, že k celé investiční akci, která by
měla zvýšit bezpečnost a plynulost provozu na tomto dopravním uzlu, se vyjádřili kladně
prakticky všichni účastníci. Své námitky vznesl pouze pan Holovský, manžel bývalé starostky,
tady snad je vhodné uvést celou citaci z Rozhodnutí: „Námitky pana Holovského, týkající se
nesouhlasu s umístěním objezdu z důvodu přiblížení k obytným budovám, obav ze statiky domu,
průjezdu kamionů, omezení podnikání, neřešení bezpečnosti provozu, hygieny ovzduší a hluku se
zamítají“
Všechny „argumenty“ byly stavebním úřadem vyvráceny, protože právě toto projektové
řešení objezdu zvýší bezpečnost, objezd se dokonce před domem rodiny Holovských odklání o
několik metrů, bohužel průjezd kamionů nebo zlepšení hygieny ovzduší nevyřeší sebelepší
projekt… Pro realizaci objezdu jsou na Krajském úřadě Středočeského kraje vyčleněny
příslušné miliony, je zpracován harmonogram další výstavby tak, aby tyto prostředky mohly
být proinvestovány ještě v letošním roce.
Pokud se autor námitek odvolá, narušil by tím celý harmonogram výstavby, která je
plánována na letošní rok a na kterou jsou vázány další rozvojové akce i v dalších letech! I při
respektování všech zákonných norem občana by bylo odvolání proti tomuto územnímu
rozhodnutí velmi absurdní, zvláště když i bývalá starostka paní Holovská byla kdysi velkým
podporovatelem kruhového objezdu.

Novinky ze školy

Jana Novotná, ředitelka školy

AKADEMIE - Již potřetí zorganizovala naše škola na konci školního roku akademii, na
které většina dětí ze všech tříd školy předvedla, co si během školního roku nacvičila. Všechny
děti se opravdu snažily, zážitek byl , myslím, opět velkolepý. Nejroztomilejší bývají každoročně
ti nejmenší, ale dramatická představení starších dětí také stojí za to. Děkujeme všem dětem i
jejich učitelům, neboť bez nich by to opravdu nešlo a těšíme se na další ročník.
ITÁLIE - Jako každý rok, i letos jsme 2.6. odjeli s žáky naší školy
do Caorle. Tento ozdravně poznávací pobyt se stal již tradicí naší
školy. Caorle je malé městečko s dlouhou historií cca 60 km severně
od Benátek, nedaleko Bibione. Narozdíl od Bibione není tak
"našlapán". Naše škola jezdí již 10 let do campu Falconera. Děti i
jejich učitelé jsou ubytováni ve stanech doslova hned vedle pláže.
Volný čas tráví koupáním, návštěvami městečka, vycházkami po
okolí a nejoblíbenější návštěvou je Aqua Folie, kde děti stráví celý
den na tobogánech, v bazénech, na trampolíně. I letos se nám pobyt
vydařil, i když nás trápil studený vítr. Všichni jsme se vrátili plni
energie do posledních dnů školy.
http://zs.mukarov.indos.cz/
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Jana Šoupalová, občanské sdružení Mukařov-sko

Abychom mohli nadále pracovat na zlepšování prostředí a životní úrovně v našich obcích,
rozhodli jsme se sestavit pro podzimní volby kandidátku. Protože ve svém úsilí o zvelebení obce
nejsme jako členové občanského sdružení Mukařov-sko osamoceni, sestavili jsme kandidátku
společně se Sdruženími dobrovolných hasičů Mukařova a Žernovky, v osobě Jaroslavy
kapustové je zastoupen i mukařovský Sokol.
Na úvodní stránce tohoto čísla dvouměsíčníku Mukařov-sko jsme Vám v krátkosti
představili, jak bychom rádi přispěli ke zkvalitnění života v našich obcích. Na těchto stránkách
uvádíme stručné charakteristiky občanů Mukařova, Srbína a Žernovky, kteří se rozhodli
v komunálních volbách 2006 kandidovat na společné kandidátce.

Rudolf
Semanský

V obci Mukařov žije od narození. V současnosti - vedle funkce
starosty - podniká jako grafik a výrobce reklamních poutačů. Svou
pozornost chce věnovat zejména zlepšení vzhledu obce, větší
bezpečnosti v obcích, vybudování dětských hřišť a odpočinkových
koutů, dále prohlubování oboustranně výhodné spolupráce mezi
místními organizacemi i mezi obcemi mikroregionu.

Jan
Kašpar

Pracoval mj. jako vedoucí výstavby elektráren v Číně, Arabských
Emirátech. Po r.1989 mj. generální ředitel česko-čínského podniku
v Kantonu. V roce 2001 odchod do důchodu, přestěhování z Prahy
do Mukařova. V současné době zde pracuje jako asistent starosty.
Zaměřuje se na dlouhodobý rozvoj obce, kontakty s institucemi
poskytující dotace a jejich využití pro obec.

Martin
Holický

Je zaměstnán jako supervisor technického sálu Řízení letového
provozu. Od dubna 2006 je místostarostou obce a členem školské
rady. Je obyvatelem Žernovky. Jeho cílem je pokračovat v
započatých projektech (např. spolupráce obce v rámci Ladova
kraje, apod.), plně využít všech dostupných možností k zajištění
plynulého rozvoje obce s ohledem na vzrůstající počet obyvatel.

Přemysl
Zíma

Narodil se v Praze, od nejútlejšího dětství však bydlí v Srbíně.
Základní školu vychodil v Mukařově. V roce 2003 absolvoval VŠE
v Praze a od r. 2004 je zaměstnán v Thermo Electron CZ a.s.
v Tehovci jako účetní a finanční kontrolor. V obecním
zastupitelstvu by se chtěl zaměřit zejména na efektivní
hospodaření obce a finanční kontrolu.

Vít
Šoupal

Od mala jezdil do Mukařova na chatu a od r. 2003 zde trvale žije.
V současnosti pracuje v marketingu společnosti T-Mobile. Vytvořil
a spravuje Internetové stránky obce. Od loňska je členem
finančního výboru zastupitelsta. Kromě pokračování v rozdělané
práci chce dále pomoci při stanovení priorit rozvoje všech tří obcí
a zasadit se o jasné přidělování zodpovědností za realizaci úkolů.

Zdeněk
Beck

V letech 1991 – 1996 po ukončení Střední průmyslové školy
stavební pracoval jako stavební dělník a později jako stavbyvedoucí
u Pražské stavební společnosti. V roce 1997 zakládá vlastní
stavební společnost. Jeho cílem je kvalitně odvedená práce pro
spokojenost široké veřejnosti, kterou by rád poskytoval i v rámci
obce (např. prosadit koncepční výstavbu nově vznikajících a
úpravy stávajících lokalit).
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František
Řezníček

Vyučil se automechanikem a dále vystudoval ekonomicky
zaměřené nástavbové studiu s maturitou. V roce 1997 se
přestěhoval do Mukařova, kde také absolvoval náhradní civilní
vojenskou službu. Nyní pracuje jako elektrikář v Říčanech. Je
členem Sboru dobrovolných hasičů, kde zastává funkci
strojníka. V obecním zastupitelstvu bych rád působil v oblasti
bezpečnosti a rozvoje kulturního života obce.

Jan
Uzel

Má středoškolské vzdělání s maturitou v oboru mechanizace
zemědělství a lesní hospodářství. Ve stejném oboru nyní
podniká na rodinné farmě na Žernovce. Dále se věnuje práci u
místní hasičské jednotky jako strojník a řidič Tatry 148. Obec
Žernovka je jeho rodnou vesnicí, kde vyrostl a trvale bydlí. To je
také důvod, proč kandiduje do obecního zastupitelstva
– aby pro vesnici mohl něco udělat.

Alena
Semanská

Vystudovala střední zdravotnickou školu. V současné době
pracuje v místním Charitním domově. V Mukařově bydlí
od roku 1992. Je členkou školské a kulturní komise zastupitelstva a místopředsedou školské rady obce Mukařov. V rámci
svého případného působení v zastupitelstu by se ráda nadále
věnovala právě těmto oblastem života v obcích Mukařova.

Jaroslava
Stárková

Vystudovala VŠCHT, 10 let pracovala v České obchodní
inspekci, od r.1994 pracuje ve VZP ČR. Své zkušenosti by ráda
uplatnila při hledání co nejvýhodnějších podmínek pro řešení
problémů v obci, a to jak z pohledu získávání finančních zdrojů
a jejich účelného a efektivního vynaložení, tak z pohledu
organizačního řešení. Je ochotna přispět k práci jakéhokoliv
charakteru, pokud bude mít smysl, bude užitečná a prospěšná.

Jiří
Rösler

Rád by uplatnil své zkušenosti z lesnické školy a podílel se na
činnostech zaměřených na výsadbu nové a údržbu stávající
zeleně, popřípadě na vybudování klidových zón pro občany
obce. Vzhledem k dlouholetému členství v jednotce
dobrovolných hasičů chce usiloval o udržení akceschopnosti
této jednotky a o podporu všech sdružení, které svou činností
přinášejí zpestření kulturního života v obci.

Milan
Beneš

Narodil se v Rakovníku. V Srbíně bydlí od roku 2002. Vystudoval FTVS UK. Pracoval jako ředitel prodeje V CK Fischer.
V současné době pracuje ve společnosti DHL. Rád by se podílel
na dalším rozvoji obce se zaměřením na vytvoření příjemného
životního prostředí včetně bezpečných silnic a chodníků, zachovaní a rozvoj zeleně, vybudování dětských hřišť a sportovišť a
dalších aktivit podporujících společenský život v obci.

Jaroslava
Kapustová

Do obce Mukařov se přistěhovala po sňatku v roce 1967, od
roku 1973 zde pracovala na přepážce České pošty až do roku
2002. V zastupitelstvu obce Mukařov a různých komisích obce
pracuje s přestávkami od osmdesátých let až do současnosti.
Mimoto je dlouholetou členkou Sboru dobrovolných hasičů
Mukařov a Tělovýchovné jednoty Sokol Mukařov.

Slíbená informační kampaň v průběhu srpna a září vám přinese více informací nejen o
činnosti sdružení, ale i o kandidátech.
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75 let hasičů v Mukařově
Michal Pokorný, velitel SDH Mukařov
Zmínka o poslání,
tradici a založení Sboru
dobrovolných
hasičů
v Mukařově je uvedena
na internetových stránkách Mukařovsko spolu
s fotografiemi zakládajících členů. Mnoho se
však za uplynulých 75 let změnilo.
V kronikách je obec Mukařov vystižena
jako
„…Mukařov, vesnička malá, v klínu
Černých lesů kolem gotického kostelíku a
prastarého hřbitova je stulená ...“ Mukařov
s částí Buda čítal několik domů a několik
desítek obyvatel. Založení sboru bylo
nelehké a vycházelo z potřeb obce. První
motorová stříkačka zakoupená od f. Holeček se jako jediná zachovala v původním
stavu a bude vystavena spolu s ostatní
technikou při letošních oslavách 9.září.
Každé období přinášelo nejen změny
organizační, změny v členské základně, ale
také změny v podmínkách pro základní
činnost hasičů. Po válce přešel majetek
sboru do majetku obce, která dostala ze
zákona povinnost zajistit požární ochranu
v obci. Mezi používanou techniku do roku
1957 patřila přidělená válečná kořist vozidlo
Steyer, Praga RN, Laurin&Klement. Za dobré
výsledky při školení a výcviku pod vedením
velitele Josefa Zderčíka bylo pořízeno nové
vozidlo Tatra 805.
V letech 1957-62 byla organizována
družstva žáků, dorostu, mužů a žen ve dvou
kategoriích a družstvo civilní ochrany.
V dalších letech došlo k útlumu činnosti,
která se obnovila pod vedením velitele Josefa
Pýchy a od roku 1973 Františka Pokorného.
Podařilo se dokončit rekonstrukci a rozšíření
Požárního domu, zajistit moderní techniku
CAS 32 T148 a DVS AVIA, které slouží
dodnes. Požární dům přešel do vlastnictví
SDH Mukařov a slouží svému účelu za
významné podpory Obecního úřadu. Co říci
závěrem?
Poděkování patří všem, kdo se podílel či
podílí na zajištění požární bezpečnosti v obci
a popřát si hodně dalších úspěšných let bez
požárů.
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Zhodnocení Mukařovské kecky
Zdeněk Týce, TJ Sokol Mukařov
Dne 27.května 2006 se konal jubilejní
30. ročník tradičního dálkového pochodu
"Mukařovská kecka" na trasách 7, 15, 25
km po turistických trasách v okolí obce
Mukařov. Letošního jubilejního ročníku se i
přes nepříznivé počasí zúčastnilo celkem
260 pochodujících. Na trase 7 km
pochodovalo 157 účastníků, na trase 15 km
84 účastníků a na trase 25 km
pochodovalo
19
účastníků.
Celou akci včetně přípravy
zabezpečilo celkem 27 pořadatelů, kterým bych chtěl touto
cestou moc poděkovat za jejich
dobrovolnou pomoc.

Beseda o životě v Číně
Jan Kašpar, Mukařov
Autentické vyprávění s vlastními zážitky
a zkušenostmi je většinou zajímavější než
pasivní sledování natočené reportáže. To se
potvrdilo i při červnové návštěvě autora
tohoto příspěvku, který barvitě vyprávěl o
svých osobních prožitcích z dlouhodobého pobytu v Číně obyvatelům penzionu
Charita v Mukařově.
Bylo to vyprávění o řízení česko-čínského
podniku na výrobu malých turbin ve městě
Kanton na jihu Číny, o dobrodružné
prázdninové cestě do podhůří Tibetu s
návštěvou sídla pančelámy, ale i o kulinářských dobrotách z hadů, žab a jiných exotických polotovarů. Navíc doloženo zvídavou
videokamerou autora, který se nestyděl
natáčet v místní tržnici nákupy hospodyněk
pro polední oběd.
Záběry z pohádkové krajiny kolem řeky
Li vyprovokovaly zejména u účastnic besedy
vzpomínky na poezii Zpěvy staré Číny, tato
malebná oblast je stálou inspirací pro básníky i malíře. Není divu, že původně dohodnuté půlhodinové vyprávění se
protáhlo více než na dvojnásobek a že jinak přísný režim
Charitního
domu
spojený
s pravidelnými
modlitbami
nebyl tentokrát dodržen…
Již je domluveno další
pokračování o Zlatých horách,
Zakázaném městě v Pekingu
nebo výletech po Velké zdi.

– dvouměsíčník pro Mukařov, Srbín a Žernovku

Listárna &
diskuse
Žernovská voda III.
odpověď na dopis
Martin Holický, Žernovka
Říká se, že na anonymy se nemá
odpovídat. Jelikož se ale dopis anonyma s
podpisem „Mukařovák“, dříve „Žernovák“,
týká reakcí na mé dva články v Mukařovsku ohledně Vody v Žernovce, rád bych
uvedl na pravou míru jistá špatná tvrzení.
"..žernovský vodovod byl zkolaudován a
pan Holický by se na úřadě měl informovat..."
- Na úřadě žádné dokumenty ani kolaudační
rozhodnutí ohledně vodovodu na pitnou a
užitkovou vodu není. A ani být nemůže.
Žádný takový vodovod v Žernovce není a
nikdy nebyl. Nemohl být tedy ani
zkolaudován. Na úřadě bohužel nejsou ani
podklady pro požární vodovod budovaný
před cca 30ti lety v Žernovce (ten má
pravděpodobně pisatel na mysli). Žádné se
nenašly.
"...Myslím si, že není vhodné mrhat
finančními
prostředky
na
vyhledávání
místních vodních zdrojů, protože lokalita
Žernovka
je
dostatečné
nemá..."
- Právě proto, že nové zdroje vody v Žernovce
nejsou, je potřeba je vytvořit. O posouzení
toho, zda je v podzemí dostatek vody na
zajištění těchto zdrojů, byl požádán
odborník na hydrogeologii a jeho stanovisko
je kladné. Mě, jakožto laikovi na tento obor,
nepřísluší, abych to zpochybňoval či jinak
komentoval.
Žernovka i Mukařov měli šanci na
dodávku vody ze Želivky z programu Region
Jih. Z toho ale bohužel sešlo. Čí vinou, to tu
psát nechci, protože už je to poněkud
vyčichlé téma. V každém případě i tak by to
byla otázka několika let, než by na Žernovce
tekla želivská voda. O co do té doby? Chytat
dešťovku do sudů či vozit cisterny? Pokud
jde o finanční prostředky, tak já osobně
nepovažuji za mrhání zajistit stávajícím a
budoucím obyvatelům obce Žernovka vodu,
bez které se nikdo neobejde.
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Internet: Izabella Hallová - 12. 7. 2006
Pane starosto, chtěla jsem se Vás zeptat,
zda by šlo nějak pomoci z Vaší strany (obec)
ulici U zelené cesty (škola - Babice), kde se
prozatím staly pouze menší dopravní nehody,
ale... Myslela jsem si, že zavedením
bodového systému si řidiči po vjezdu do
Mukařova od Babic uvědomí, že už jsou v
obci a že v docela nepřehledné zatáčce
alespoň přibrzdí. Nestalo se tak. I když tam
je dopravní značka upozorňující na pohyb
chodců, denně vídám a slyším šílené
dobržďdování aut na poslední chvíli.
Důchodci, jdoucí pomalu od charity směrem
ke kostelu prostě nemají čas uskočit takhle
rychlým autům. Napadla mě možnost při
vjezdu do obce instalovat zpomalovací
retardér.
Odpověď: Rudolf Semanský - starosta
12. 7. 2006
U zelené cesty - řidiči vozidel jedoucí na
silnici mezi školou a Babicemi (ale i kolem
školy na Č.Brod) si většinou skutečně s
respektováním rychlosti hlavu nelámou,
domnívali jsme se, že se situace trochu zlepší
osazením Vámi zmíněných
dopravních
značek a navíc jsme za spoluúčasti
Charitního domu osadili zrcadlo pro větší
bezpečnost chodců. V současné době je ve
fázi schvalování osazení zpomalovacích
zvýšených prahů u školky a školy a ve
spolupráci s firmou Michelin osazení
informačních tabulí "POZOR DĚTI". Přiznám
se, že retardéry u vjezdu do Mukařova nás
nenapadly, ale protože je poměrně složité i
jejich schvalování u školy a školky, asi to ani
nebude průchodné - stále vidím řešení ve
zřízení Obecní policie…
----------------------------Internet: Klára - 12. 7. 2006
Po nástupu nového pana starosty do
funkce se jistě spousta věcí v obci změnila k
lepšímu ale nepředpokládám, že měl nějaký
vliv na jízdní řády a projíždějící autobusy .
Oceňuji ale opravy komunikací v obci, úpravy
okolí školy a školky a zlepšení vzhledu parku
vedle návsi. A určitě by se dala vyjmenovat
ještě spouta věcí...jen se rozhlédnout okolo.....

– dvouměsíčník pro Mukařov, Srbín a Žernovku
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Mukařovský fotbal

Kalendář Mukařov-ska

Konečné pořadí mukařovských fotbalových družstev v sezoně 2005-6:
o Muži A - 2.místo v III. třídě za Louňovicemi, které postoupily
o Muži B - 11.místo z 13-ti v IV. třídě
o Dorost - 4. místo (z 8) v okr. přeboru
o Žáci
- 12. m. (ze 13) v okr. přeboru
Sezona 2006
Muži A se nejprve účastní turnaje na
Vyžlovce 12.srpna a pak začínají sezonu
zápasem na domácí půdě o pouti 19.8. od
17:00 s Mnichovicemi. Muži B hrají doma až
3. zápas, a to 2. září se Světicemi.
U nejmenších došlo k rozdělení na žáky
a přípravku. Žáci začínají doma 2. zápasem
dopoledne 9. září s Březím a přípravka už o
týden dříve 3.9. s Ondřejovem. Dorostenci
budou v nové sezoně kvůli nízkému počtu
zapůjčeni na hostování do Louňovic
Odkaz na kompletní rozpisy soutěží
naleznete na www.mukarov.cz
(všo, zty)

Srpen
8.8.

Vypnutí proudu
Srbín 8-16:30
19.-20.8. Mukařovská pouť
Î Výstava historických
fotografií a pohlednic
(Sokolovna)
Î Chovatelská výstava
(areál u Obec. úřadu)
19.8. Vyhlášení vítězů soutěže Nejkrásnější
zahrádka Mukařov-ska
19.8. Que Pasa – multimediální festival
Srbín

Září
9.9.
23.9.
???

Soutěž zásahových jednotek spojená s oslavami 75.let založení sboru
Vítání občánků – ZŠ Mukařov
Likvidace nebezpečného odpadu

Od září 2006 bude v budově ZŠ otevřena nová učebna PC, která bude mimo vyučovací dobu
sloužit i veřejnosti. Učebna byla zbudována na základě smlouvy se ZŠ Mnichovice a financována z dotací EU, MPMR, KÚ středočeského kraje a obce Mukařov. Den otevřených dveří se
bude konat v polovině září (bližší informace budou zveřejněny na webových stránkách školy.

Nejkrásnější zahrádka
Do 1. ročníku soutěže o nejkrásnější zahrádku Mukařov- Dovozce malé
ska se přihlásily skoro dvě desítky zahrádek z Mukařova, zahradní a lesní
Srbína i Žernovky. Porota zatím vybrala 10 nejzajímavějších techniky do ČR
zahrádek, které bude do ½ srpna navštěvovat
www.werco.cz
a hodnotit. Slavnostní vyhlášení 3 "nej" zahrádek
spolu s vystavením jejich fotografií se uskuteční v sobotu 19.srpna v 15:00 během
výstavy historických fotografií a pohlednic v mukařovské sokolovně.
(všo)

Reklama

FINANČNÍ ÚČETNÍ

Těšíme se na nového kolegu, kolegyni.

NABÍZÍME:

POŽADUJEME:

¾ příjemné pracovní prostředí
v Oticích (20 km jižně od Prahy)
¾ perspektivní zaměstnání
¾ možnost školení a vzdělávání
¾ přátelský kolektiv
¾ odbornou, různorodou práci
¾ odpovídající ohodnocení

¾
¾
¾
¾
¾
¾

znalost obecných zásad účetnictví
základní znalost daňových zákonů
znalost práce na počítači
spolehlivost
komunikativní osobnost
příjemné vystupování

FUCHS OIL CORPORATION (CZ), spol. s r. o.
Otice 40, 251 63 Strančice , tel.: +420 323 637 793,
Jestli Vás naše nabídka zaujala, prosím kontaktujte naši společnost, pí.Klečkovou.

