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Léto uběhlo jako voda, listí
začíná opadávat ze stromů,
děti už zase chodí do školy.
Všechny tyto neklamné znaky
nám říkají, že je tu podzim a s ním i 5-té
číslo dvouměsíčníku Mukařov-sko.
Uvnitř časopisu najdete přehled dění
v našich 3 obcích Mukařově, Srbíně
a Žernovce. Nechybí pravidelná témata
sledující dění okolo kruhového objezdu
a územního plánu. Obě dvě tyto "kauzy" se
opět pohnuly kupředu, i když jistě ne tak
jak bychom si všichni (nebo skoro všichni)
představovali. Otázkou je, jestli u územního
plánu nebude 10 promarněných let
znamenat, že už je 5 minut po 12-té, jak se
ve svém příspěvku zamýšlí pan Hroch na
straně 4…
Základní škola otevřela nové špičkově
vybavené internetové centrum. Obec na
začátku září provedla výstavbu retardérů
před školou a školkou. Reakce na stavbu
retardérů a nejen na ně najdete v rubrice
Listárna a diskuse na straně 7.
No a to hlavní jsem si nechal na konec.
Po 4 letech jsou tu opět obecní volby. Na
straně 3 Vám ještě jednou přinášíme kandidáty Mukařov-ska včetně jejich koníčků a
zálib. Vždyť jsou to také jenom lidi.
Příjemný podzim
Vítek Šoupal, Mukařov-sko

21.10. od 14:00

Doprovodný program a opékání
buřtů, pečení brambor.

Těšíme se na Vás
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Kalendář

Rudolf Semanský, starosta
Protože se v těchto dnech blíží konec
volebního období 2002 - 2006, chtěl bych
v tomto příspěvku uplynulé čtyři roky
zrekapitulovat a krátce připomenout, co
vše se za tu dobu "na obci" událo.

.

pole za stavebninami ROKOS
Soutěže o:
1) Nejkrásnějšího draka domácí výroby
2) Nejvýše létajícího draka
3) Nejlepšího akrobata s řiditelným drakem

Rekapitulace 2002-2006
Komunální volby 2006
Výstavba v Srbíně
Územní plán, Kruhový objezd
Mukařovské lesy
75 let hasičů v Mukařově
Listárna a diskuse

Rekapitulace 2002 - 2006

Mukařovská DRAKIÁDA
sobota
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Po
komunálních
volbách v roce 2002 se
do zastupitelstva obce
Mukařov dostalo 7 kandidátů ze Žernovky, 5 z
Mukařova a 1 ze Srbína.
Na prvním zasedání byla
starostkou obce zvolena
pí. Holovská, která v
předešlém volebním období zastávala funkci
místostarostky. Místostarosty byli zvoleni pí. Šmídová a p. Čánský.
Od předešlého zastupitelstva (19982002) jsme bohužel nedostali žádné bližší
informace o rozpracovaných projektech a
investičních akcích, a tak jsme se s náplní
práce jednotlivých komisí a vším co souvisí
s prací zastupitele museli postupně seznamovat sami…
pokračování str. 2
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Rekapitulace 2002-2006
pokračování ze str. 1
V této době probíhala v obci souběžně
výstavba plynofikace, tlakové kanalizace
a rozvodu vody. Mimoto byl zpracováván
územní plán obce, jehož termín dokončení
byl neustále odkládán. Protože nebyla dána
jasná pravidla pro výstavbu v nových
lokalitách, vyrůstala a stále zde ještě
vyrůstá překotná výstavba bez ohledu na
stav komunikací. S nepříznivými důsledky
tohoto stavu se však nebudou potýkat
původní majitelé pozemků, jejichž jediným
zájmem bylo prodat co nejvíce a za co
nejvíce, ale obec…
Zhruba od začátku do poloviny roku
2004 došlo postupně k dokončení výstavby
plynofikace, kanalizace a vody a nutno říci,
že na dokončení těchto akcí již všichni
netrpělivě čekali. Zejména možnost topit
plynem uvítalo mnoho domácností, avšak
stále ještě ne tolik, aby obci nehrozilo
vracení části dotace, vyplývající ze smlouvy s
Fondem životního prostředí.
Mezi priority žernovských zastupitelů
patřilo vybudování chodníku mezi Mukařovem a Žernovkou, posílení zdrojů vody a
zprovoznění prodejny potravin v Žernovce.
Prodejnu potravin se za přispění obce a
svépomocí obyvatel Žernovky podařilo otevřít
a po několika letech dohadů a nejasností se
v tomto roce začalo řešit i posílení zdrojů
vody. Ke škodě všech se však stále nedaří
pohnout s realizací chodníku, neboť se
prozatím nenašel nikdo, kdo by se tomuto
projektu věnoval tak, aby jej bylo možné
dotáhnout do zdárného konce.
Začátkem roku 2005 začala mj. první
jednání ohledně řešení křižovatky „Na
Budech“, ve kterých obec vystupovala jako
iniciátor tohoto řešení. V průběhu roku pak
byly započaty práce na úpravně vody
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Mukařov, pro zvýšení její kapacity a zlepšení
kvality vody.
V podzimních měsících pak přes
počáteční nedorozumění došlo k prohloubení spolupráce mezi zastupitelstvem obce a
vznikajícím sdružením Mukařov-sko, došlo k
rozšíření komisí a členové sdružení se
zapojili do práce pro obec.
Začátek roku 2006 se nesl v duchu prohlubující se nedůvěry mezi zastupitelstvem
a starostkou obce, přičemž situace došla tak
daleko, že jednotliví zastupitelé složili funkci
a nebo se odmítali zúčastňovat zasedání.
Vyvrcholením tohoto napětí bylo odvolání
starostky M. Holovské v polovině března
a zvolení nového starosty. Poté ještě odstoupila místostarostka pí. Šmídová a to i z funkce zastupitele obce. (p. Čánský se vzdal
funkce místostarosty již začátkem r.2005).
Počet zastupitelů se snížil na 10 a
místostarostou byl zvolen p. M. Holický.
V
minulých
měsících
pak
byla
dokončena rekonstrukce úpravny vody,
zadána studie rozšíření a
energetický
audit základní školy, na nějž navázalo
zadání projektu plynové kotelny. V letních
měsících byly alespoň částečně opraveny
silnice v obci. Dále byla v ZŠ vybudována
multimediální
počítačová
učebna
s
internetovým připojením - zde bych chtěl
ještě jednou ocenit přínos p. Čánského,
který tuto myšlenku inicioval a pomohl ji
dotáhnout do zdárného konce.
Je zpracována studie odkanalizování
obcí Srbín a Žernovka, včetně projektu ČOV
a zadán projekt na chodník mezi Mukařovem a Srbínem, na jehož realizaci se podařilo dohodnout spolufinancování od stavebních a realitních firem. V posledních
dnech se již také blíží k závěru schválení
územního plánu obce a kruhový objezd „Na
Budech“ – nechme se překvapit….

Návštěva Miloslava kardinála Vlka
V neděli 27.8.2006 přijal pozvání mukařovského pana faráře Bělíka
k návštěvě naší obce, kostela a místního Charitního domova metropolita a
primas český, arcibiskup pražský, Miloslav kardinál Vlk.
Před mukařovským kostelem jej spolu s panem farářem přivítal
starosta obce a vyjádřil přání, aby i v budoucnu měla obec s křesťanskou
církví stejně dobré vztahy jako doposud. Pan kardinál se poté odebral
sloužit nedělní bohoslužbu a po jejím skončení navštívil i Charitní domov
v Mukařově.
(ase)
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Komunální volby 2006
Vítek Šoupal, člen o.s. Mukařov-sko
Už za 3 týdny v pátek 20. a sobotu
21. října
budete
moci
ve
volbách
rozhodnout o dalším směřování našich 3
obcí – Mukařova, Srbína Žernovky.
Volební program a to, kam chceme obec
směřovat, jsme Vám již přinesli v předchozích číslech dvouměsíčníku. Informace také
pravidelně doplňujeme na webové stránky
našeho sdružení www.volny.cz/mukarov-sko
Za poslední půlrok od změny starosty a
rozšíření komisí a výborů zastupitelstva se
ukázalo, že spoustu věcí lze posunout
kupředu. Některé rychle, některé pomalu –
ale jde to. Chce to vydržet, nebát se a hlavně
najít "TY" správné lidi. Společná kandidátka Mukařov-ska se zástupci další
"obecních" sdružení – mukařovských a
žernovských hasičů a sokolů Vám tyto lidi
přináší.
Udělejte si čas zastavte se během voleb v
sokolovně. I na Vašem hlasu záleží!

Rudolf Semanský

(38 let)
živnostník – grafika, reklama
koníčky: příroda, technika,
modelářství, knihy, film
oblíb. spisovatel: Pavel Frýbort

Jan Kašpar

(65 let)
strojní inženýr - důchodce
koníčky: angličtina, zahrada,
fotografování
oblíbené jídlo: krvavý biftek

Martin Holický

(32 let)
supervisor na technickém sále
Řízení letového provozu
koníčky: fotografování – zátiší,
portrétní, umělecký akt; Reiki

Přemysl Zíma

(27 let)
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Zdeněk Beck

(34 let)
podniká ve stavebnictví
oblíbená kniha: Mario Puzo
- Kmotr
oblíbené jídlo: žraločí filety

František Řezníček (26let)
automechanik - elektrikář
koníčky: počítače, sport
oblíb. jídlo: minutky

Jan Uzel
(28 let)
soukromě hospodařící rolník
koníčky: hasiči
oblíbená kniha: A bude hůř
oblíb. jídlo: svíčková
Alena Semanská

(42 let)
zdravotní sestra
koníčky: teraristika, kynologie,
literatura, fotografování
oblíb. spisov.: P. Cornwellová

Jaroslava Stárková (50 let)
odborná referentka VZP ČR
koníčky: chození po horách,
cykloturistika
oblíbený spisovatel: J. Irving

Jiří Rösler

(44let)

soukromý podnikatel
koníčky: rybaření, turistika
oblíbené knihy: cestopisy
oblíb. jídlo: svíčková

Milan Beneš

(39 let)
manager v IT
koníčky: koně
oblíbený spisovatel: R.Fulghum
oblíb. jídlo: svíčková

Jaroslava Kapustová (58 let)
dlouholetá členka SDH
Mukařov a TJ Sokol Mukařov
koníčky: knihy, film, zahrádka

Finanční účetní
koníčky: modelářství, hudba,
zemědělství
oblíbená kniha: Pán prstenů

Vít Šoupal

(31 let)
marketingový manager
koníčky: sport, webdesign,
rodopis
oblíb. jídlo: borůvkové knedlíky

20. – 21. října 2006

VAŠE VOLBA!

– dvouměsíčník pro Mukařov, Srbín a Žernovku

Výstavba rodinných domů na
pozemcích v katastru obce Srbín
Zdeněk Hroch, člen o.s. Mukařov-sko
Stavební ruch, který vládne na
pozemcích v okolí Srbína posledních
deset let, nelze přehlédnout. Za tuto dobu
bylo postaveno a rozestavěno cca 130
domů a na výstavbu dalších desítek domů
jsou již delší dobu vydána územní
rozhodnutí.
Dalo by se
očekávat,
že
takováto rozsáhlá akce bude
prospěšná i původní obci a
pomůže zlepšit
její
technické
vybavení
(komunikace,
kanalizace,
vodovod). Při výstavbě podstatně menšího
rozsahu (cca 25 domů) v obci Mukařov v
l. polovině devadesátých let,
vybudoval
investor zdroj vody, úpravnu vody, čistírnu
odpadních vod, vodovod a spádovou
kanalizaci délky cca 1 000m. Tato investice
dnes slouží celé obci.
Stavba domů v obci Srbín se však řídí
poněkud jinými pravidly. Jedná se o
živelnou, obcí neřízenou výstavbu, která
probíhá na území mezi silnicí do Tehovce a
rybníkem Požár. Nové domy tvoří jednotlivé
„satelity“ s úzkými ulicemi bez možnosti
napojení na další území.
Část zastavovaného území je přístupná
pouze z obce Louňovice silnicí po hrázi
rybníku Požár. Centrální čistírna odpadních
vod není součástí výstavby, u domů jsou
zřizovány žumpy, pro cca 20 domů je
postavena samostatná čistírna. Zásobování
pitnou vodou je řešeno pomocí domovních
studní. Jaké budou povrchy komunikací,
jak budou osvětleny, kde jsou chodníky
podél státní silnice, jak je obec připravena
na zvýšení počtu dětí ve školce a škole…, to
jsou nikým neřešené problémy.
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Nelze se nezmínit o tom, že výstavbou byla
zničena část významného krajinného prvku,
kterým jsou louky mezi Tehovcem a
rybníkem Požár.
V současné době se řešením problémové
výstavby
zabývá
občanské
sdružení
Mukařov-sko, jehož někteří členové pracují v
zastupitelstvu obce Mukařov a v komisích
obecního úřadu. Nelze však očekávat
podstatnou nápravu výše uvedeného stavu,
neboť nelze změnit provedenou zástavbu
území a jeho rozdělení, ale ani zástavbu
připravovanou, na kterou byla v minulosti
vydána územní rozhodnutí. Tento stav
mohly a měly řešit orgány obce v
minulém desetiletí.
Je zcela zřejmé, že nová výstavba nebude
přínosem, ale stane se zátěží pro rozpočet
obce. Postupně budou muset být provedeny
„opomenuté“ investice z prostředků obce a z
dotací. Jedná se o mnohamilionové částky a
dlouhodobé
řešení.
Byla
promarněna
jedinečná příležitost vybudovat novou část
obce v návaznosti na původní zástavbu, s
ohleduplným přístupem ke krajině a s
vybavením, které odpovídá současným
požadavkům.

Územní plán
Marcela Eichlerová,
členka stavební komise OÚ Mukařov
členka o.s. Mukařov-sko
Navazuji tímto na článek z 3. čísla, kde
jste byli informováni o pokračujícím úsilí
schvalování Konceptu Územního plánu obce.
Koncept byl podán na začátku prosince
2005 na odbor Životního prostředí (ŽP)
v Říčanech, který se k němu velmi kriticky
a obšírně vyjádřil na počátku roku 2006.
Obecně řečeno, došlo k zredukování
neúměrně velkého počtu ploch určených
k zástavbě, které byly do plánu zaneseny
v předchozích dobách. Díky personálním
problémům na odboru ŽP však bylo
dohadovací řízení svoláno po našich
opakovaných urgencích až 26. května 2006!

Dvouměsíčník 5/2006, datum vydání 30.9.2006
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S ohledem na to, že někteří majitelé
pozemků (polí) zejména v lokalitě Srbína
opětovně požadovali jejich zařazení do
zástavbové části, došlo k odvolání, tentokrát
na Krajský úřad, který měl projednat
vznesené námitky a definitivně stanovit
využití sporných pozemků.
Kraji v této věci svolal dohadovací řízení
na 15.8.2006 a z něj byl na počátku září
vydán protokol, který vesměs potvrdil
připomínky vznesené říčanským ŽP a
důvody: „…nově navržené lokality značně
zasahují do volné krajiny, jsou situovány do
pohledově exponované oblasti, kde se
významně uplatňují přírodní prvky (remízek,
les, volný obzor), zástavba by negativně
ovlivnila krajinný ráz…“
V současné době bylo na základě všech
výše uvedených skutečností vypracováno
tzv. „souborné stanovisko k ÚP“, což je
souhrn stanovisek a připomínek všech dotčených orgánů st. správy a byl jim předán
ke kontrole, že jejich vyjádření byla opravdu
zapracována. Tato fáze má zase své
zákonitosti a hlavně termíny, které už se
snad nebudou prodlužovat !?!
Regulativy ÚP by měly sloužit k základnímu řízení výstavby a dělení pozemků
zejména v rozvojových lokalitách: určovat
min. velikost pozemku a jeho max. %
zastavěnosti, max. výšku stavby, šířku
obslužných komunikací, dopravní přístupnost, řešení odvodu splaškových a dešťových
vod, zásobování pitnou vodou …
O podobě ÚP vyplývající z celého
uvedeného procesu budou občané informováni na veřejné schůzi plánované na
10.října 2006 od 19 hodin v Sokolovně.

Strana 5

Kruhový – oválný objezd III.
Jan Kašpar, OU Mukařov
člen o.s. Mukařov-sko
V 4. čísle našeho dvouměsíčníku
jsme
citovali
základní informace
z nesouhlasného
stanoviska
manželů
Holovských
s
projektovým
řešením oválného
objezdu křižovatky Na Budech.
Tyto námitky vznesli v rámci ústního
jednání o územním řízení a stavební úřad
v Říčanech je shledal neopodstatněnými.
Následně se manželé Holovští odvolali proti
územnímu
rozhodnutí
prostřednictvím
svého právního zástupce.
Středočeský kraj, jako investor dotčené
stavby, zastoupený projektovou organizací
APIS, se k tomuto odvolání vyjádřil dopisem
ze dne 5.9.2006, kde podrobně rozebírá
důvody a argumenty odvolání manželů
Holovských. Toto vyjádření naleznete (spolu
s popisem celé "kauzy" okolo kruhového
objezdu) na webových stránkách Mukařovska (www.volny.cz/mukarov-sko). V době
uzávěrky tohoto čísla nebylo známo, jak
odpověď investora přijme protistrana.
S ohledem na výše popsané průtahy
řízení je zřejmé, že realizace objezdu je
potenciálně možná až v 1. polovině roku
2007. Obecní úřad tak již začal intenzivní
jednání s investorem - Středočeským krajem
- o přesunutí projektu a peněz na něj
vyčleněných na příští rok.

Mukařovovské lesy a lidská negramotnost

Jiří Šoupal, Praha

Vážení přátelé! Mukařovské lesy znám již mnoho let. Vždy jsem rád do lesa chodil, ať na
houby, nebo jen na procházku, pro odpočinek na těle i na duchu V posledních letech Vám
ale musím říct, že když do nich vstupuji, tak je mi velmi smutno. Tak například kraj lesa
kolem Lesní ulice se podobá hrůzostrašné skládce, do které si člověk žijící v jednadvacátém
století ukládá vše to, co se mu na jeho zahrádce či pozemku nehodí. Od nesčíslných kopců
posekané trávy, přes vysekané větve křoví, plasty, vánoční stromky, kupky vyvezené hlíny,
dokonce i pořezaný strom ze zahrady. V lese také pobíhají volně psi bez doprovodu a bez
košíků. Je možné, aby mezi námi žili takoví občané, kteří neznají základní pravidla slušného
chování a úcty k přírodě? Řekněte mi, prosím, jak proti této hrubé negramotnosti, která ničí
dá se říci poslední zbytky naší přírody, bojovat?
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Za 3 rohy a 75 let Sboru
dobrovolných hasičů v Mukařově
Michal Pokorný, velitel SDH Mukařov
Mukařov 9.9.2006 - celkem 15 hasičských zásahových jednotek se zúčastnilo
praktického výcviku. Akci pořádal jako
každoročně Hasičský záchranný sbor ČR ve
spolupráci s Okresním sdružením hasičů
Praha-východ a Sborem dobrovolných
hasičů v Mukařově. V Mukařově byla
v rámci výcviku již tradičně uspořádána
soutěž „Za tři
rohy“,
která
prověřila znalosti
bojového řádu.
K tomuto účelu
byla využita kotelna
místní
základní školy a
přilehlé okolí.
Součástí letošního ročníku byly oslavy
75. výročí založení hasičů v Mukařově.
Místní sbor připravil ukázku současné
i historické techniky a výstavu fotografií
z dlouholeté činnosti. Během slavnostního
vyhlášení byla předána celá řada ocenění.
Mezi
nejcennější
patří
medaile
Za
mimořádné
zásluhy,
kterou
předal
mukařovskému sboru starosta krajského a
člen Ústředního Sdružení hasičů Čech
Moravy a Slezska pan Josef Páv.
Po
oficiálním
ukončení
připravili
pořadatelé pro družstva, jednotlivce i ostatní
zájemce
soutěže v přetahování lanem a
běhu na gumě. Závěr oslav patřil
přátelskému posezení s živou hudbou a
tanci pod širým nebem.
Výbor SDH děkuje Obecnímu úřadu
Mukařov,
základní
škole
Mukařov,
Miroslavu Guntherovi ml. a všem ostatním,
kteří se podíleli na přípravě, nebo přispěli k
hladkému průběhu těchto oslav.
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Schůzka se starosty okolních
vesnic – studie o rozšíření
základní školy
Jan Kašpar, OU Mukařov
Ředitelka základní školy v Mukařově
dr. Novotná již několik let informuje
zastupitelstvo obce, jako zřizovatele této
vzdělávací instituce, o nutnosti zvýšení
kapacity základní školy, která neumožňuje
již dále uspokojovat žádosti o umístění dětí,
stěhujících se se svými rodiči do rodinných
domů v nové zástavbě. A to nejen z
Mukařova, ale i okolních vesnic, kde je
rozmach výstavby podobný. Teprve letos na
jaře zastupitelstvo konečně pochopilo naléhavost této situace a ve výběrovém řízení
zadalo studii na rozšíření stávající budovy
základní školy podle předpokládaného
demografického
vývoje
obyvatelstva
Mukařova a okolních spádových obcí.
Studie je prvním konkrétním stupněm
před zpracováním projektu pro územní
řízení, stavební povolení a případnou
realizaci výstavby. Protože zajištění školní
docházky je jednou z hlavních povinností
obcí, byla na úterý 5. září t.r. svolána
informativní schůzka starostů Mukařova,
Babic, Svojetic, Doubku, Louňovic, byl též
přítomen autor studie. Všichni starostové
jednoznačně uvítali záměr pustit se do tak
náročného úkolu, zároveň však smutně
konstatovali,
že
rozpočet
jejich
obcí
neumožňuje finančně se podílet na žádné
další etapě tohoto projektu. Bylo proto
alespoň dohodnuto, že písemně podpoří
tento projekt konkrétními čísly o nárůstu
počtu obyvatelstva a jeho složení v jednotlivých obcích. Snad se tím zvýší naděje
na obstarání prostředků jak z dotačních
titulů, tak případně jiných zdrojů financování. Bude to jistě náročný úkol, ale vzdělávání dětí je takovou prioritou, která by měla
otevírat dveře všem náročným jednáním.

Otevřena nová IKT centra Mnichovice a Mukařov
14. září 2006 zahájila svoji činnost IKT centra v Mnichovicích a v Mukařově. V základní
škole v Mukařově byla během prázdnin zřízena počítačová učebna s 16 PC a interaktivní tabulí.
Obě IKT centra budou využívána žáky k výuce i mimoškolní činnosti a mimo vyučovací hodiny
budou k dispozici veřejnosti. Celý projekt byl z převážné části financován z prostředků
rozvojového programu Evropské unie SRPO a Ministerstva pro místní rozvoj za nemalého
přispění obce Mukařov a města Mnichovice.
(ase)

– dvouměsíčník pro Mukařov, Srbín a Žernovku
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Střípky aneb stalo se o pouti
Letošní mukařovská pouť začala už na počátku srpna a malí a velcí si tak atrakce na
charitní louce mohli užívat skoro 14 dní. Obzvláště plno bylo ve čtvrtek před samotnou poutí,
kdy obecní úřad dohodl pro místní podvečerní slevu.
V průběhu pouti se konala již tradiční Chovatelská výstava v areálu u Obecního úřadu
včetně bohaté tomboly. V sokolovně se po dvou letech opět uskutečnila výstava historických
pohlednic a fotografií Mukařov-ska organizovaná naším stejnojemnným občanským sdružením.
Zajímavé exponáty doplněné historickými mapami si přišlo prohlédnout přes 300 návštěvníků.
Výtěžek ze vstupného následně putoval na nákup míčů žákovské přípravky TJ Sokol Mukařov.
Z takřka 2 desítek přihlášených do soutěže o Nejkrásnější zahrádku Mukařov-ska určila
odborná porota za vítěze zahradu rodiny Čadilů na Žernovce, na 2. místě skončila zahrada
pana Malého z Mukařova a 3. místo obsadila zahrada Charitního domu. První cenu, šek na
nákup v hodnotě 6.000 korun, převzal pan Čadil z rukou jednatele firmy Werco pana Rudolfa
Runštuka. Další ceny věnovali obchodní dům Flip a Obecní úřad Mukařov.
(všo)

Listárna & diskuse
Školní družina

(www.volny.cz/skola-mukarov/diskuse.htm)
Dotaz: Martiňáková - 6. 9. 2006
S novým školním rokem se zřejmě objevil problém s nedostatkem míst
pro děti ve školní družině. Bude škola akutně řešit nedostatečnou
kapacitu družiny? Zajisté není v možnostech mnoha rodičů zajistit
vyzvednutí dětí ihned po obědě a nechat třeťáky, ale i čtvrťáky, celé odpoledne bez dozoru v
opuštěných domech je nemyslitelné a dle mého názoru i nezodpovědné. Jak se bude tato situace
řešit?
Odpověď: Jana Novotná – ředitelka ZŠ – 16. 9. 2006
… K otázce družiny bych chtěla říct, že v současné době je nemožné kapacitu zvýšit. Zřízení
dalšího oddělení družiny je z byrokratických důvodů dlouhodobá záležitost (rok), toho bych se
ovšem nebála. Velkým a zásadním problémem je prostor, který musí být hygienicky schválen a
který, bohužel, nemáme. Nadějí je nová přístavba školy, ve které se počítá s více než
zdvojnásobením kapacity družiny. Dalším řešením by byl pronájem dalšího prostoru pro školu,
ale bohužel o tomto nemám ani ponětí. Pokud byste měli řešení, budu ráda, když se o něm
dozvím. Aby bylo možné zřídit další oddělení od příštího roku, je třeba zažádat do 30.9.2006. K
tomu, bohužel nedojde, opravdu nemám prostory, které by hygienicky vyhovovaly. Je mi to líto,
ale skutečně již třetí rok hledám řešení, marně.
----------------------------------------------------

Retardéry u školy

(www.volny.cz/mukarov-sko/diskuse.htm)
Dotaz: Monika Šejnostová - 6. 9. 2006
Dobry den, chtela jsem se jen zeptat, proc az ted se zacatkem noveho
skolniho roku je uzavren pristup ke skole a materse skole, autobus detem stavi
na frekventovanejsi silnici. Proc se toto opatreni neresilo behem letnich prazdin
a muselo se resit se zacatkem skolniho roku? Trochu paradox ???? …
Odpověď: Rudolf Semanský – starosta – 6. 9. 2006
Od února 2006, kdy padlo rozhodnutí o vybudování zpomalovacích prahů, probíhaly
žádosti o povolení, výběrové řízení na realizační firmu a bylo tu najednou léto. O pouti, která
letos v naší obci byla 14 dnů to dost dobře nešlo a další volný termín měla vybraná firma až
4.září. Kvůli prvnímu školnímu dni jsme termín posunuli na 5.září a pokud vím, tak rodiče dětí
mohou i nadále dovézt děti skoro až ke škole a autobus bude od 6.9. od rána mít nově
zastávku ve Školní ulici kousek před tělocvičnou (dohodli jsme včera na přání rodičů) a zde je
díky uzavírce provoz opravdu minimální. Nicméně uznávám, že tato situace Vám může
komplikovat život a nejen Vaše připomínka je "ohromnou" motivací pro další nápady ke zvýšení
bezpečnosti provozu. Přeji hezký den R. Semanský

– dvouměsíčník pro Mukařov, Srbín a Žernovku
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Kalendář Mukařov-ska
30.9.

Říjen
10.

(19:00)

Mobilní svoz nebezpečného odpadu
Mukařov + Buda + Srbín + Žernovka
Veřejná schůze kandidátů do
obecního zastupitelstva
Sokolovna Mukařov

13.

FUCHS OIL CORPORATION (CZ)
Otice 40, 251 63 Strančice

Vypnutí elektřiny
Mukařov - č.p. 08, 014, 59, 76
14.-15. Velkoobjemové kontejnery + svoz
železného šrotu (Muk + Srb+ Žer)
14.-15. Havelské posvícení + rockový večer
Montgomery Žernovka
20.-21. Komunální volby - Sokolovna
21.
Drakiáda (pozvánka na straně 1)
22.
Mariášový turnaj Montgomery 13h

Přijmeme pracovníka
do skladu a pro údržbu
areálu v Oticích.

28.

Country bál – Bessoni - Žernovka

Listopad

Nabízíme různorodou práci v malém
kolektivu. Jednosměrný provoz.
Kontakt: pan Jeřábek 603 899 904

4.

(14:00)

Mukařovská hvězda.
Soutěž ve zpěvu
pro děti od 6 do 15
Sokolovna

DPD je nadnárodní logistická společnost patřící do francouzké
skupiny La Poste. Je druhou největší evropskou skupinou firem
nabízející distribuční a logistické služby s pobočkami ve více než
30 zemích v Evropě i ve světě. DPD CZ je jedním z nejvýznamnějších poskytovatelů vnitrostátních mezinárodních balíkových
služeb v České Republice.

Pro svou nově otevřenou pobočku v Modleticích hledá smluvní

Autodopravce
s koncesí na vnitrostátní dopravu do 3,5t pro rozvoz kusových zásilek po Praze
a Středočeském kraji.
Nabízíme:

-

smluvní spolupráci na dobu neurčitou s garancí práce každý pracovní den
zajímavé ohodnocení na základě odvedeného výkonu
moderní pracovní prostředí
zázemí nadnárodní společnosti

Požadujeme:- spolehlivost a loajalitu
- flexibilitu
- vozidlo bílé barvy o velikosti nákladového prostoru min.14 cbm
Vhodné i pro začínající autodopravce, nebo podnikatele uvažující o autodopravě, kteří
chtějí mít jistotu výdělku.
Své nabídky zasílejte na e-mail prace@dpd.cz nebo nás kontaktujte na tel. 602 169 970.

