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Dvouměsíčník pro Mukařov, Srbín a Žernovku
Loni časopis, letos divadlo
Jana Šoupalová, Mukařov-sko
Tento úvodník by zasloužil rozvíjející
podtitulek " – Rekapitulace a plány blízké
budoucnosti". Nicméně rozsah našeho
dvouměsíčníku nám neumožňuje upoutávat čtenářovu pozornost palcovými
titulky a všeříkajícími podtitulky. A to
přesto, že dvouměsíčník dnes má
dvojnásobný rozsah než jeho první číslo.
Poprvé jste se s dvouměsíčníkem
Mukařov-sko mohli setkat právě před
rokem. Na čtyřech stranách jsme vám mimo
jiné prezentovali nápad vydávat dvouměsíčník a předsevzetí vydat více než
několik málo čísel. Zatím jsme dokázali toto
předsevzetí dodržet. Díky autorské práci
členů sdružení a jejich přátel se nám daří
plnit již od druhého čísla v loňském roce
celkem 8 stran dvouměsíčníku články na
nejrůznější témata dotýkající se života
v obcích Mukařovska. Protože se setkáváme
veskrze s pozitivní odezvou, snad můžeme
věřit, že odvádíme dobrou práci.
Původně byl dvouměsíčník tvořen doslova na koleně. V rozsahu 800 kusů byl tištěn
svépomocí na domácích tiskárnách členů
sdružení nebo rozmnožován ve spolupráci s
obecním úřadem. Asi jste si povšimli, že
předchozí číslo – 6/2006 – již vyšlo v jiné
kvalitě. Dokonce se sešitými stránkami, ne
jen s listy volně vloženými do sebe! Začali
jsme totiž zadávat tisk profesionální
tiskařské firmě, a to hlavně díky finanční
podpoře obecního úřadu Mukařova.
Vzhledem k tomu, že redakční práce se
již zaběhla a vydávání časopisu trochu
odrostlo plenkám, můžeme své síly napřít
jinde. Občanské sdružení Mukařov-sko si za
svůj nejobecnější cíl klade rozvoj obce.
Určitě budete souhlasit, že obec by měla
nejen zajistit kvalitní vozovky, zdravé životní
prostředí, občanskou vybavenost, ale také
pečovat o kulturní život občanů. Proto

bychom v letošním roce chtěli nejen nadále
vydávat časopis a pokračovat v pravidelných
měsíčních setkáváních, ale chtěli bychom
také zajistit, aby se na prkna mukařovské
sokolovny (která jistě také znamenají svět)
vrátilo divadlo.
První divadelní představení by se mělo
uskutečnit v jarních měsících. Snad nepředbíhám, když prozradím, že pro toto první
představení již jednáme s uměleckým sdružením Marvin (http://usmarvin.praguesoft.cz)
o vhodném termínu a volbě z jejich repertoáru. Jistě se brzy na vývěskách, nástěnkách a internetu objeví konkrétnější
informace včetně termínu.
Vichřice v Mukařově – více na str. 8
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Místo starostí starosty starosti místostarosty aneb Co obec trápí
Jan Kašpar, místostarosta
V poslední době se zvyšuje kritika, a tím i tlak na obec, nad kvalitou komunikací,
myšleno povrchu přístupových cest k našim obydlím. Je to pochopitelné. Rozsáhlá
výstavba, která se neobejde bez používání těžké techniky, ke kvalitě vozovky mnoho
nepřispívá. Je to bohužel důsledek mnohdy nejasných podmínek ve stavebních
povoleních, nedomyšlených souvislostí, kdo a jak cestu po výstavbě vybuduje, v mnoha
případech jde o nevyjasněnost majetkoprávní (některé cesty jsou v majetku více
vlastníků) a samozřejmě i nekázně stavebních firem a lidské lhostejnosti. Obec se snaží,
dosypává do nejvíce poškozených míst fůry štěrku, ale všichni dobře víme a vidíme, že
jde jen o provizorní a často krátkodobé řešení. A samozřejmě nesystematické.
Obec historicky vlastní několik místních komunikací, ať už se zpevněným živičným
povrchem, ale i cesty polní, které začínají být používány pro novou zástavbu. Proto se
zastupitelstvo rozhodlo vypracovat pasportizaci všech místních cest, tzn. přesně vymezit jejich
majitele, hranice s vedlejšími pozemky. Nebude to jednoduché a nebude to zítra. Ale jednou se
začít musí. Obec nebude dále povolovat výstavbu nových objektů bez jasné záruky osobní
zodpovědnosti za stav povrchu po výstavbě, bude snaha povolit výstavbu v nových lokalitách až
po vybudování kompletních inženýrských sítí. Nabízí se i řešení pomocí složení kauce určité
částky, která bude majiteli vrácena po dokončení cesty podle schváleného projektu. Do doby
než začnou platit nová pravidla se bude nadále „flikovat“, udržovat s omezenými finančními
prostředky sjízdnost v nejhorších úsecích. Ať už za prostředky obce nebo soukromníků, kterým
zkrátka došla trpělivost a díry si vyspravili za své.
Musíme smutně konstatovat, že peněz je stále nedostatek. Nejenom na kvalitní cesty, na
novou čistírnu odpadních vod pro Srbín a Žernovku, na posílení vodovodních řadů, nové
chodníky,o rozšíření školy a školky ani nemluvě. Existuje sice určitá šance získat prostředky
z různých dotačních zdrojů, ale nejdříve musíme mít zpracované kvalitní projekty a často i
územní rozhodnutí nebo dokonce stavební povolení. Proto se v letošním roce obec rozhodla
investovat do nákladných projektů odkanalizování Srbína a Žernovky, obnovila jednání o
připojení na vodovodní přivaděč Region Jih, též s nutnými finančními příspěvky. Dotace je
možné získat i na obnovu chátrajících obecních objektů, proto se letos zahájí 1.etapa
rekonstrukce obecního domu v Příčné 23, též s využitím dotace z Programu pro obnovu
venkova. Hledáme vhodného architekta, který by navrhl přestavbu historického centra
s rozšířením služeb pro obyvatele. Vedle toho jednáme o příspěvcích velkých developerských
společností na úhradu některých akcí, chodník Buda–Srbín je takovým prvním velkým
počinem. Snad se bude dařit získávat další prostředky i nadále.

Kontrola kanalizace v obci
Rudolf Semanský, starosta
Možná jste si tento měsíc všimli
zvláštního vozu, který se pohyboval po obci
Mukařov a do kanalizačních šachet spouštěl
speciální robotickou kameru.
Vedle kontroly stavu a těsnosti potrubí
kamera kontrolovala napojení na kanalizaci.
Porovnáním přehledu napojených a platících
domácností od provozovatele vodovodu a
kanalizace a množství nátoku do čistírny
odpadních vod jsme totiž pojali podezření, že
ne všichni jsou napojeni oficiálně.
Výhoda zařízení spočívá v tom, že
z řídícího pracoviště uvnitř vozu je řízen
pohyb nejen samotného stroje, ale zejména

kamery a to ve všech směrech, včetně
„nahlédnutí“ do přípojek a odhalení
odborného a neodborného napojení. Kamera
je pak schopna s přesností na centimetry
určit místo, kde k napojení došlo a
jednoznačně odhalit danou nemovitost.
Videozáznam z celé kanalizační sítě
včetně určení hloubek, délek a dalších
informací obdržela obec na nosiči DVD a
v lednu dojde k jeho vyhodnocení. Již
krátkým nahlédnutím „okem kamery“
během provádění kontroly bylo ale zjištěno
několik míst, kde jsou do kanalizace
svedeny např. okapové svody, což také není
v pořádku. Sami jsme zvědavi, jak šetření
dopadne.
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S novým rokem nový stavební
zákon Marcela Eichnerová, Mukařov
Mnozí jste si již jistě povšimli, že od
1.1. 2007
vstoupil
v platnost
nový
stavební zák. č. 183/2006 Sb. Z jeho
prezentace
v médiích
leckdo
nabyl
dojmu, jak bude všechno jednoduché:
když se rozhodne někdo stavět, tak stačí
stavbu pouze ohlásit a nebude už muset
s mnoha papíry obíhat všechny možné
instituce …..Ale jak se říká „pravda je
vždycky uprostřed, ne-li někde jinde“ !
V zákoně se objevuje mnoho nových
pojmů jako územně plánovací informace,
územní souhlas, zjednodušené územní řízení,
ohlášení (které již známe, ale nabírá zcela
jiných rozměrů), zkrácené stavební řízení,
autorizovaný inspektor… mění se i projednávání žádostí.Většinu lidí budou asi zajímat
běžné stavby RD, plotů, zdí, bazénů,
skleníků,
pergol,
zahradních
domků,
různých přípojek, terénní úpravy, přístavby
… tak jen tak pro představu :
1/ stavební povolení ani ohlášení nevyžadují (ale postačí územní souhlas) např.:
- stavby o 1 NP do 25 m2 zast. plochy
a do 5 m výšky, nepodsklep. bez byt.
místností a hyg. zařízení, bez topení,
které neslouží k ustájení zvířat a sklad.
nebezp. a hořl. látek
- zimní zahr. o 1 NP a skleníky do 40 m2
zast. plochy a do 4 m výšky
- vedení techn. zařízení uvnitř budov a
jejich stavební úpravy
- přípojky vodovodní, kanalizační a energetické v délce do 50 m
- informační a reklamní zařízení o celkové
ploše menší než 0,6 m2
- opěrné zdi do výšky 1m, které nehraničí
s veřej. prostranstvím a veř. komunikací
- bazény do 40 m2 zastavěné plochy
…atd…atd...
2/ ohlášení stavebnímu úřadu vyžadují
např.:
- stavby pro bydlení a rekr. do 150 m2
s jedním podz. podlažím do hl. 3m, nejvýše se 2 NP a podkrovím,
- stavby do 25 m2 a do výš. 5m s 1 NP,

podsklepené do hloubky 3 m …
Ohlášená stavba může být prováděna
pouze na základě písemného souhlasu
st.úřadu,
která
musí
být
doručena
stavebníkovi nejdéle do 40-ti dnů ode dne
doručení ohlášení st.úřadu, které musí
obsahovat řadu údajů, dokladů a vyjádření.
Jediné, co už nebude st.úřad vyžadovat,
je výpis listu vlastnického. Pouze žadatelé,
kteří nejsou jako majitelé v katastru zapsáni,
musí svou oprávněnost k žádosti prokázat
jinou platnou právní listinou. Od tohoto
roku musí mít proto každý st.úřad zřízen
dálkový přístup do katastru nemovitostí, aby
si mohl správnost údajů ověřit.
Tak to byla pouze malá část těch
nejběžnějších staveb. Většina jich žádnou
úlevu nemá, spíše naopak. Každý by si měl
zjistit, zda stavba, kterou zamýšlí budovat,
podléhá nějakému režimu stavebního zákona
a co vše je nutné doložit, aby řízení proběhlo
bez větších problémů.
Veškerá povolení týkající se staveb
různých účelů a charakterů a také
zodpovědnost je zcela přenesena na stavební
úřady,
obce
již
k tomuto
nebudou
kompetentní. Zcela ze zákona zmizel pojem
„drobná stavba“, které právě tyto stavby
povolovaly. Obec pouze bude vyjadřovat svůj
souhlas nebo námitky z pozice účastníka
řízení. Všichni také záhy poznají, jaká je
úzká
návaznost
nového
zákona
na
schválený územní plán obce.
Na všechny žádosti jsou nové formuláře
(dost obsáhlé) a co má člověk do příslušné
kolonky napsat je leckdy oříšek i pro toho,
kdo se v oboru pohybuje... a co pak člověklaik ?!
Nelze postihnout v tomto článku ani
desetinu všech změn a úskalí, které nový
zákon přináší. O jeho kvalitě a přehlednosti
svědčí i to, že již na sklonku minulého roku
se začala připravovat novela. Asi není co
dodat ?! Pracovníci stavebních úřadů, kteří
nad zákonem sami kroutí hlavou, se s ním
musí denně potýkat a věřte, že při tak
dynamické výstavbě, jako v naší lokalitě je,
je mi jich upřímně líto. Ale nezoufejte, praxe
prý ukáže ….!
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Rozpočet obce na rok 2007
Vít Šoupal, člen fin. výboru obce
Hlavními podklady pro rozpočet na
rok 2007 nám byly nejen výsledky plnění rozpočtu v roce 2006 či letech předchozích, ale hlavně body krátkodobého
plánu rozvoje Mukařov-ska, se kterými
jsme šli do podzimních obecních voleb.
Vzhledem k tomu, že rozpočet byl
vyvěšen na obecní úřední desce a je ke
stažení na webu obce (www.mukarov.cz),
chtěl bych se zde zmínit jen o hlavních
rysech rozpočtu na letošní rok.
Rozpočet je konstruován jako vyrovnaný v celkové výši 22 milionů korun
(včetně přebytku z roku 2006 na straně
příjmů a plánované 12% rezervy na straně
výdajů). U příjmů tvoří hlavní část příjmy
daňové cca 9 mil. Další nezanedbatelnou
položkou rozpočtu jsou dotace a příspěvky
developerských společností, které v posledních letech v rozpočtu chyběly. Tyto peníze
mají na straně výdajů své jasné účelové
určení. Dále jsou zde také poplatky
a příjmy z hospodářské činnosti obce, kde
se však jedná hlavně o příjmy za
komunální odpad, které jsou obratem
"vypláceny" ve výdajích.
Co se týče výdajů, kromě těch běžných,
jako jsou škola, školka, chod úřadu, či
příspěvky místním sdružením a spolkům,
jsme rozpracovali také seznam projektů a
jejich priorit. U těch nám vyšla celková
suma přesahující 100 milionů korun (!!!).

Přehled poplatků a jejich splatnost
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Bylo proto nutné stanovit jejich pořadí a
zda a kdy budou realizovány. Např. u větší
investiční akce jako odkanalizování a
čištění odpadních vod na Srbíně a
Žernovce, kde se jedná o dlouhodobou
záležitost, je nutné již v letošním roce
vytvořit projekt, na základě kterého budeme v budoucnu žádat o poskytnurí dotace.
Celková částka, která byla nakonec
vyčleněna na projekty a jejich přípravu v
roce 2007 je cca 8,5 milionů, což číní 45%
z výdajů obce v tomto roce. Mezi projekty,
které se v letošním roce budou realizovat
jsou: kotelna v ZŠ Mukařov (2,5 mil.),
projekt rozšíření mateřské školky a projekt
pro novou kotelnu MŠ (100tis.), dětské
hřiště v Srbíně (220 tis), rekonstrukce ČOV
v Mukařově (150 tis.), projekt odkanalizování Srbína a Žernovky (350 tis.), výstavba chodníku na Srbín (1.5 mil), obnova
veřejného rozhlasu (400 tis.) nebo nákup a
osazení 2 rychlostních tabulí pro zvýšení
bezpečnosti v obci (80 tis.).
V neposlední řadě je nutné zmínit také
1,5 mil. na opravu povrchů komunikací a
silnic. I když tato suma vypadá na první
pohled vysoká, je nutné si uvědomit, že na
katastru obce je přibližně 25km komunikací. Když běžný metr asfaltové silnice
(šíře 4m) stojí okolo 3.200 Kč, bylo by na
jejich kompletní rekonstrukci zapotřebí 80
milionů korun. I pro obnovu komunikací,
které jsou často poničeny po plynových, či
jiných výkopech, proto musí obec hledat
další zdroje financování.
Rudolf Semanský, starosta

I když to v době psaní tohoto článku tak nevypadalo, jsme uprostřed zimy a protože
začal další rok, rád bych Vás informoval a termínech, dokdy je nutné uhradit nejrůznější
poplatky, které tvoří část daňových příjmů obce a které pak slouží k částečnému krytí
nákladů na činnost obce. I když zákon umožňuje v některých případech poplatky
několikanásobně vyšší, v obci Mukařov jsou nastaveny velmi citlivě a rozhodně
nedosahují takové výše, jako v některých okolních obcích.
Mezi nejrozšířenější poplatky patří poplatek za držení psa - tento poplatek je nutno
uhradit do konce ledna běžného roku nebo do 15 – ti dnů po vzniku poplatkové povinnosti.
Dalším z poplatků je tzv. hřbitovní poplatek – který se vyhláškou obce Mukařov 2/2004
vybírá na dobu 10 let a je splatný dnem uzavření smlouvy. Poplatek za užívání veřejného
prostranství zahrnuje poplatky za reklamní a prodejní zařízení, umístění dočasných skládek,
dlouhodobé stání vozidel nebo dočasné kulturní a sportovní akce. Splatnost tohoto poplatku
vzniká nejpozději v den záboru veřejného prostranství a poté vždy do konce ledna následujícího
roku, pokud v něm trvá poplatková povinnost. Nově vzniklým povinným poplatkem je poplatek
za komunální odpad, o tom se však dočtete bližší podrobnosti na jiném místě tohoto čísla.
Většinu uvedených poplatků je možno uhradit poštovní poukázkou, bankovním převodem
nebo hotově v pokladně obecního úřadu, nestanoví-li konkrétní vyhláška jinak. Více informací
o poplatcích naleznete na webu www.mukarov.cz nebo na obecním úřadu tel: 323 660 246.
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Komunální odpad – nová vyhláška a související poplatek
Jaroslava Stárková, zastupitelstvo
Odpadové hospodářství je jednou ze základních a nejrozsáhlejších
oblastí ochrany životního prostředí z hlediska zákonných povinností obce.
Obec plně odpovídá za systém informací, sběru, shromažďování, přepravy
a odstraňování (s předností materiálového využití) odpadů, které produkují
její občané a za tímto účelem vydává vyhlášku o způsobu nakládání
s odpady. Proto i zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 13.12.2006
schválilo obecně závaznou vyhlášku č.1/2007, která určuje právní rámec a
systém nakládání s odpady v Mukařově. Obracím proto vaši pozornost na tento předpis,
z kterého pro nás všechny vyplývají povinnosti, jež je třeba v zájmu dobře fungujícího
systému respektovat.
Nebudu se zabývat obsahem vyhlášky, která je každému dostupná (na OÚ, webových
stránkách obce), nýbrž se pokusím popsat, jak je třeba celou problematiku vnímat. Podnětem
k tomuto kroku je nespokojenost některých spoluobčanů se zrušením možnosti zakupovat
jednorázové známky.
Jistě se všichni shodneme na tom, že každý z nás produkuje odpad a že jeho množství je
veličina proměnná. Někdy vyprodukujeme odpadu méně, jindy více. Nelze stanovit, co
kvantitativně znamená málo nebo hodně odpadu. Proto zákon o odpadech a potažmo cit.
vyhláška stanoví, že poplatníkem poplatku za komunální odpad (dále „poplatek“), je každá
fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká odpad. Poplatek tedy neplatí pouze občan, kterému při
činnosti na území obce nevzniká komunální odpad (dále „KO“), což se u osob, které na území
obce trvale žijí nebo užívají rekreační objekt, považuje za nemožné. Plátcem poplatku je
vlastník nemovitosti, kde vzniká KO.
A dostáváme se ke klíčovým otázkám: co je to
KO, co v sobě zahrnuje poplatek za KO a jak se
určuje jeho výše. Zákon definuje KO jako
veškerý odpad vznikající na území obce při
činnosti fyzických osob. Není jím pouze obsah
popelnic. To je pouze jedna složka KO, tzv.
směsný KO, která zůstává po vytřídění
využitelných složek KO (papír, sklo, plasty, příp.
další odpady), objemného odpadu, nebezpečného
odpadu, popř. dalších odpadů. Z uvedeného
vyplývá, že poplatek není poplatkem za
vyvážení popelnice. Je to poplatek, do jehož
výše jsou v souladu se zákonem promítnuty oprávněné náklady obce vyplývající z režimu
nakládání s KO jako celku.
Uvedené skutečnosti nás vedly k tomu, že byly jednorázové známky zrušeny.
Znevýhodňovaly by totiž ostatní občany, neboť v ceně známek jsou promítnuty pouze náklady
na směsný KO. Dalším důvodem je snaha o minimalizaci pálení odpadů a tím přispění k
ozdravení ovzduší v obci. Posledním faktem je skutečnost, že žijeme ve 3.tisíciletí, ve kterém by
pravidelná likvidace odpadů měla být samozřejmostí, a to i s ohledem na akceptaci základních
hygienických zásad.
Závěrem bych chtěla uvést, že obec ročně doplácela na celý systém cca 250.000,- Kč. Její
představitelé nereagovali na možnost plynoucí ze zákona o odpadech (z r.2002) stanovit
poplatek za celý systém nakládání s odpady a vybírat jej i od vlastníků rekreačních objektů,
což mohlo vést ke snížení nákladů obce. To bylo jednou z motivací pro stanovení nových
pravidel. I když jejich zavedení není ani pro nás jednoduché (na OÚ neexistuje evidence domů,
rekreačních objektů a jejich vlastníků), jsme přesvědčeni, že je to krok správným směrem.
Uvědomíme-li si, že za posledních 5 let mohla mít obec min. 1 mil. Kč, který mohl být
efektivně investován do jejího rozvoje, dáte mi jistě za pravdu.
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Dárek z mukařovských lesů
Jak jsme Vás v minulém čísle našeho
dvouměsíčníku informovali, rozhodl se
obecní úřad obdarovat občany vánočními
stromky z mukařovských lesů. V rámci
prořezu obecních lesů tak mohla každá
domácnost dostat jeden smrček. Byť se
nejednalo o žádné "jedličky z Hornbachu",
překvapil nás Váš zájem. Stromek si domů
nakonec odneslo přes 80 občanů Mukařova,
Srbína a Žernovky. Věříme, že i Vám
provoněl Vánoční pohodu domova.
(vso)

Vánoční strom na mukařovské
návsi
Alena Semanská
Letošní Vánoce se sice musely obejít bez
sněhu, ale nejen pro nás dospělé, zejména
pro děti má největší kouzlo ozdobený
vánoční stromek. Proto jsme se na
zastupitelstvu obce rozhodli pro letošní rok,
po dohodě se sdružením mukařovských
hasičů a za jejich vydatné pomoci, postavit
na návsi vánoční strom z obecních lesů, a
k jeho výzdobě a nastrojení vyzvat děti
z mateřské školky i ze školy.
Usazení a zajištění stromku provedli naši
hasiči v sobotu před třetím adventem
a v týdnu byl pak stromek ozdoben
vlastnoručně vyrobenými ozdobami našich
školáků a předškoláků. Školní třídy přišly
stromek strojit v pondělí, školka pak ve
středu. S výzdobou nejvyšších větví
pomáhali zaměstnanci obce, děti si zazpívaly
koledy a když se rozešly zpět do tříd,
na návsi zůstal krásně ozdobený stromek.
Snad i Vás potěšil při večerní procházce
pohled na náš stromek...

Soutěž O nejkrásnější vánoční
výzdobu
Rudolf Semanský
Skoro by se chtělo parafrázovat známou
reklamu a říci: „Měli jsme pro Vás
připravenu soutěž, a krásnou, ale…“ No,
možná na to mělo vliv „nezimní“ počasí,
možná první ročník nebo slabší propagace,
ale do zmíněné soutěže se nám přihlásili
pouze čtyři soutěžící a tak měla porota velmi
nesnadnou úlohu – podle čeho hodnotit?
Nakonec bylo rozhodnuto přihlédnout
především k rozsahu a také nápaditosti a
tak, když byly 6. ledna při slavnostním a
trochu komorním vyhlašování cen pozváni
všichni soutěžící, ceny byly předány v tomto
pořadí: 1. cena: manž. Adamiovi, Mukařov,
2. cena: Charitní dům Mukařov, 3. cena:
Michal Pokorný, Mukařov a cena útěchy:
manž. Šoupalovi, Mukařov.
Nezbývá tedy než poděkovat alespoň
těmto čtyřem statečným (i když jsme
krásnou vánoční výzdobu viděli i v dalších
zahradách), sponzorům – zejména firmě SK
systems s.r.o. a dalším, kteří do soutěže
věnovali ceny a přát si, aby příští ročník
bylo nejen více zimního počasí a sněhu, ale
hlavně soutěžících.

Kultura na Žernovce
Vypadá to, že se po určité odmlce opět
naplno rozjel kulturní život v jedné z našich
obcí – na Žernovce. Vděčíme za to restauraci
Montgomery, která za poslední dekádu
výrazně pozvedla svou úroveň i úroveň
zábavy a společenského vyžití v obci.
V prosinci jsme zaznamenali nemalý
úspěch mikulášské nadílky, která byla
včetně čertovského představení dárkem
především pro děti, ale i zabíjačky, kterou
ocenili dospělí. Koncerty, svatby a oslavy
různých jubileí se staly pravidelnou součástí
programu Montgomery.
Na závěr roku 2006 se zde uskutečnila
Silvestrovská oslava, která se pro účastníky
stala nezapomenutelným zážitkem a jistě i
impulsem pro další Silvestry a jiné oslavy.
Nezapomeňte
sledovat
program
restaurace Montgomery. Chystají se pro Vás
oslavy jara, ples, country zábavy, rockový
koncert a mnoho dalšího (více v Kalendáři
na str. 8).
(muz)
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Vánoční školní jarmark

Máme rádi zvířata…

Jana Novotná, ředitelka ZŠ Mukařov

Jaroslava Kapustová, Mukařov-sko

Dne 13.12. 2006 se konal již třetí
ročník Vánočního jarmarku na Základní
škole Mukařov. Již od října děti naší
školy vymýšlejí možnosti, jak obohatit
nabídku tohoto jarmarku, aby je pak
do půlky prosince realizovaly.

Ano, máme rádi zvířata, obzvláště pak
nejlepšího přítele člověka – psa. Jejich
majitelé se o ně starají, krmí je, chodí s nimi
na procházku a právě tady začíná kámen
úrazu. Většina majitelů psích miláčků je při
venčení má na vodítku, ale jsou i tací, co si
myslí, že to není nutné a tak nechají své
pejsky běhat volně. U malého psíka, který
pobíhá okolo svého pána lze snad zavřít oko,
ale v případě psa velikosti telete, který se
navíc od svého pána dost daleko vzdaluje, je
to od takového majitele bezohlednost. Nikdy
přece neví, co se může stát.

Během hodin výtvarné výchovy a
pracovního vyučování, v družině, ale i
během kroužků keramiky a výtvarného
kroužku se lepí, skládá, maluje. Děti se
předhánějí, která práce je nejhezčí. V
hodinách rodinné výchovy a pracovního
vyučování, jakož i odpoledne v družině se
budovami line vůně lineckého pečiva a
perníčků. Ochutnávají jak děti, tak i učitelé
a učitelky, málokdo dobrotě dokáže odolat.
Ale jsou to právě děti, které hlídají, aby
zbylo hodně právě pro rodiče a ostatní
návštěvníky jarmarku. V hodinách hudební
výchovy, ale i mimo vyučování, se ozývají
tóny koled i moderních vánočních písniček.
Když nastane ten očekávaný den, jsou
všichni, pedagogové i děti, nervózní, aby vše
dopadlo tak, jak má. Myslím si, že i letos se
nám jarmark opravdu vydařil. Díky všem,
kteří přispěli formou koupě výrobků dětí
naší škole, může škola nakoupit pro děti
třeba nové pomůcky, odměny úspěšným
žákům nebo třeba počítačový program pro
novou počítačovou učebnu.
Jen jsme si tak trošku všichni posteskli,
že krásné vystoupení dětí bylo chvílemi
rušeno
hlasitým
hovorem
některých
návštěvníků. Že bychom je pozvali k nám,
aby je děti naučily, že někdy je slušné být
potichu? Za všechny děti i pedagogy bych
chtěla poděkovat všem našim příznivcům,
všem sponzorům, kteří našim dětem zvyšují
kvalitu vyučování při různých akcích školy,
a to jak dětských, tak i pro dospělé. Vždy se
na Vás všechny těšíme a budeme se těšit i
10.3.2007 v mukařovské sokolovně, kde se
bude konat 3. ples školy.

Webové stránky
Obec:
Dvouměsíčník:
Škola
Hasiči:

www.mukarov.cz
www.volny.cz/mukarov-sko/
www.volny.cz/skola-mukarov/
www.sdh-mukarov.wz.cz/

No, a že při takové procházce přichází na
psa potřeba si ulevit, je známo. Pokud očůrá
nějaký ten sloupek prosím, ale bohužel
stane se, že udělá hromádku. Pokud
myslíte, že všichni majitelé s sebou pro tento
případ nosí lopatku a sáček, aby po svém
psím příteli uklidili, projděte se po našich
ulicích a jistě mi dáte za pravdu, že tomu
tak nebývá.

Hasičská prevence ve školce
Michal Pokorný, SDH Mukařov
Dne 18.12.2006 navštívili členové
Sdružení dobrovolných hasičů (SDH)
mateřskou školu v Mukařově, aby seznámili děti s tím, jak to u hasičů chodí, jak
pracují a jaké vybavení potřebují ke své
práci.
Připraven byl pestrý naučný program,
hry, ukázka techniky a výtvarná soutěž.
Dětem bylo vysvětleno, jaká jim hrozí
nebezpečí doma, ve školce, na výletech v
přírodě, na co si dát pozor a jak se chovat,
když se setkají s ohněm. Na louce před
školkou byla dětem předvedena technika a
práce s ní. Největší zájem podle očekávání
vzbudila siréna a majáky.
Na památku na tuto akci a s ohledem na
vánoční čas děti obdržely velký model
hasičského auta. Závěrem programu hasiči
vyhlásili soutěž v malování obrázků o
hasičích nebo o tom, co děti nejvíce z naší
návštěvy zaujalo. Všechny obrázky byly
vystaveny na výroční valné hromadě SDH
Mukařov dne 13.1.2007 a všemi přítomnými
byl vybrán nejhezčí z nich od Martiny
Profotové.
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Vichřice i v Mukařově

Kalendář Mukařov-ska

Michal Pokorný, JPO III a SDH Mukařov
V polovině ledna se přes Českou
Republiku přehnala vichřice, která místy
dosahovala rychlosti až 216km v hodině.
V souvislosti s těmito událostmi měli napilno i hasiči z Mukařova. Jejich pomoc byla
potřeba již v nočních hodinách 19/1, kdy
byli povoláni ve 2:30 operačním střediskem
HZS na likvidaci polomu v obci Třemblaty.
Další zásahy byly provedeny již na území
obce a to nejdříve v ulici Příčné, kde
mohutný smrk nevydržel nápor větru a
zablokoval celou silnici (viz foto na úvodní
stránce). Odtud se jednotka přesunula do
ulice Obecní, kde odklízela ulomený smrk
na křižovatce s Pražskou ul.
V sobotu 20/1 byla jednotce nahlášena
další událost a to v ulici Vodní, kde došlo k
ulomení 4 metrové špičky 20 metrového
stromu. Odstranění si s ohledem na nepřístupnost vyžádalo nasazení lezecké techniky
a odříznutí nejdříve nalomené a poté i druhé
části špičky, která hrozila ulomením.
Odtud se jednotka okamžitě přesunula
do ulice Sportovní kde byl vyvrácen 6-ti
metrový ovocný strom, ten poškodil plot
a spadnul do vedlejší zahrady.
Posledním sobotním zásahem byla nalomená 15 metrová bříza v obci Louňovice.
Bříza byla zaklestěna do vedlejšího stromu
a hrozil její pád na plot, chodník a cestu.

Únor

.

10. Ples sportovců (20:00)
Sokolovna Mukařov

Hasičský bál SDH Žernovka - Montgomery
14. Zápis do 1. třídy
ZŠ Mukařov (13-16:00)
16. WIREBRUSH – řízný rock s novou
zpěvačkou – Montgomery Žer. (21.00)

17. Country bál – Country Ladies
Montgomery Žer. (20.00)

Březen

.

3. Country bál – Bessoni – Montgomery
Školní ples (3.) – Sokolovna Mukařov
24. Tradiční hasičský bál (20:00)
10.

SDH Mukařov – Sokolovna Mukařov

24. STRAHOV bigbít – Montgomery (20.00)
29. Zápis do Mateřské školky (13-16:30)

Dámskou krejčovou, samostatnou,
s praxí, dílnou a autem hledáme
pro provozovnu v Říčanech.
Informace: 323 605 774

Martin Uzel – B a z é n y
NABÍZÍME:
Bazény
- montované
- "na míru“ z DLW fólie
i ze skleněné mozaiky

Rekonstrukci betonových bazénů,
Bazénové příslušenství,
Mobilní zastřešení, Sauny
Poradenství, servis a údržbu bazénů
Bazénovou chemii

Doubecká 98, Žernovka – 251 62

Tel:

724 06 51 61

