II. ročník

prosinec - leden

6

2007-8

Dvouměsíčník pro Mukařov, Srbín a Žernovku
Malé bilancování
Den se se dnem sešel a můžeme
bilancovat rok působení nového zastupitelstva. Aby toho nebylo málo, tak na
přelomu
roku
také
Mukařov-sko,
občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a
Žernovku slaví už dva roky svého
působení.
Z internetové ankety vyplývá, že více
než polovina z Vás (hlasujících) je s naší
prací plus-mínus spokojena. I přes to jsme
si vědomi toho, že nedodělaných a
rozdělaných úkolů je před námi víc než
dost. Snad ani ti nejzarytější kritici nám
doufejme neupřou, že se snažíme o všech
věcech, které se u nás dějí, informovat a
vést o nich diskusi. Ať už je to v našem
dvouměsíčníku
nebo
na
webových
stránkách obce či sdružení.
Tak jako ostatní i v dalších příspěvcích
tohoto čísla, i já bych rád poděkoval všem
– jednotlivcům, spolkům, organizacím i
institucím, kteří se během roku podíleli na
akcích v našich obcích. Nebudu je raději
jmenovat, abych na někoho nezapomněl,
ale oni všichni vědí, že to, co si ukrojili ze
svého volného času, nezapadlo – tak třeba
Čarodějnice, Dětský den, soutěž o Nejkrásnější zahrádku, Drakiáda, hasičská soutěž
za 3 rohy, Mukařovská hvězda, Loutkové
divadlo na Srbíně, Mukařovská kecka,
Montgomerácké country bály nebo vznik
Mateřského centra a tak dále, a tak dále…
Všechno co zpříjemnilo naše mukařovsko-srbínsko-žernovské "bytí" svědčí
o tom, že naše obce nejsou jen noclehárnou těch, co pracují v Praze, jak často
slyšíme.
Takže ještě jednou díky a těším se na
spolupráci a viděnou v příštím roce.
Vítek Šoupal, předseda OS Mukařov-sko
Více informací najdete průběžně na internetu:
http://www.volny.cz/mukarov-sko

Vánoční strom
na mukařovské návsi
I v letošním roce bude několik dnů
před Štědrým dnem na návsi před obecním
úřadem postaven za spolupráce SDH
Mukařov a OS Mukařov-sko vánoční
strom, který ještě před začátkem zimních
prázdnin budou moci ozdobit děti z mateřské a základní školy vlastnoručně vyrobenými ozdobami. V loňském roce se stromeček pod těmito ozdobami doslova ztrácel
a tak věříme, že ani letos nebude o ozdoby
vyrobené našimi dětmi nouze.
Musím ještě s politováním upozornit,
že pro letošní rok bohužel nechystáme akci
„vánočních stromky z mukařovských lesů“,
neboť malé stromky zřejmě stačí dorůst
až napřesrok.
Krásné Vánoce a šťastný Nový rok.
Rudolf Semanský, starosta Mukařova
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Starosti místostarosty – ohlédnutí za rokem 2007
Jan Kašpar, místostarosta
V době, kdy se Vám dostává do rukou toto číslo Mukařov-ska, sice chybí do konce
roku ještě pár dní, ale ve světle zpětného ohlédnutí velkých investic z rozpočtu a aktivit
obce v roce 2007 se už mnoho podstatného nezmění.
Začněme tím nejdůležitějším - Územním plánem.
Schválením a vydáním územního plánu začala nová
etapa rozvoje obce Mukařov, a to i ve spojení s novým
Stavebním zákonem, který dává obcím větší možnosti
usměrňovat i tak překotnou občanskou výstavbu. Jde
zejména o nutné respektování závazných regulativů
obsažených v ÚP, je možné uzavírat podnikatelské
smlouvy s novými investory o jejich podílu na výstavbě
přístupových komunikací, inženýrských sítí, chodníků,
aj. Během tvorby územního plánu nebylo možné vyhovět
Nový informační panel s mapou na Mukařovské
všem majitelům pozemků, protože by v obci nezůstala
návsi do jara doplní další 3 na Srbíně a Žernovce
nakonec jediná louka, jediný hezký výhled do krajiny.
Pro chod obce a spokojenost občanů je samozřejmě nejdůležitější zásobování vodou,
likvidace splaškových vod, přístupové cesty k domovům. Proto obec investovala do výstavby
nového vrtu na Žernovce více než půl milionu, pro zchátralou vodárnu se v příštím roce počítá s postupnou rekonstrukcí. Proto byl dále zadán projekt na připojení vodovodu z tzv. Regionu
Jih, který by měl během několika let vyřešit problémy s kvalitní pitnou vodou v celé obci.
Pro budoucí likvidaci splaškových vod na Žernovce a v Srbíně je zpracován projekt
odkanalizování těchto lokalit včetně výstavby nutné čistírny odpadních vod. Projekt čeká
složitý a dlouhý schvalovací proces souhlasu majitelů dotčených pozemků, obstarání
finančních prostředků na jeho realizaci. Ale rok 2010 se neúprosně blíží, kdy obce do 2000
obyvatel musí mít připojení všech domů do uzavřeného systému kanalizace!
Bylo nutné investovat další statisíce do stárnoucí technologie jediné čističky v Mukařově,
rozpočet 2008 počítá s další finanční injekcí pro zlepšení hodnot vyčištěné vody a možné
připojení dalších uživatelů.
S přispěním dotace ze zdrojů Středočeského kraje se podařilo v první etapě opravit
ostudnou opadávající západní fasádu domu v Příčné 23, který je v majetku obce, pro další
etapu se ucházíme o dotace z fondu Programu rozvoje venkova pro příští rok.
Jistě největší investicí z letošního rozpočtu obce byla kompletní rekonstrukce obou
stařičkých kotelen v základní a mateřské škole. Výstavba nové plynové kotelny zásobující
teplovodem zároveň i MŠ stála více jak 3 miliony korun, ale její plně automatizovaný provoz je
zárukou spolehlivého a hlavně čistého provozu pro školní i předškolní občánky.
Více než komplikovanou akcí zůstává projekt a následná výstavba chodníku podél vysoce
frekventované silnice v Srbíně. Realizace bude dokončena v příštím roce, ale nebude
paradoxně možné propojení chodníku až k obchodnímu centru, kvůli stále tvrdošíjnému
nesouhlasu s vybudováním kruhového objezdu manželů Holovských. Projekt objezdu je
zařazen v územním plánu do tzv. veřejně prospěšných staveb a tak je nyní větší naděje, že se
podaří právní cestou projekt realizovat!
V letošním roce byly opraveny nejhorší úseky komunikací, pro příští rok se připravuje
vyspravení dalších. O připravované výstavbě nové páteřní komunikace v prostoru rybníku
Požár se dočtete na jiném místě časopisu.
Je toho jistě mnoho dalšího, kde by se mohlo a mělo investovat, obecní pokladna však
bohužel není bezedná. A tak snad tato krátká rekapitulace dává představu, že i s omezenými
prostředky se dá nakládat věcně a rozumně.
Dvouměsíčník 6/2007, ročník II., vychází 1.12.2007
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Veřejná schůze na Žernovce
Rudolf Semanský, starosta
Poslední říjnový den proběhlo v
restauraci
Montgomery
v
Žernovce
informativní setkání občanů a vedení
obce z důvodu připravovaného projektu
zásobování pitnou vodou a odkanalizování obcí Žernovka a Srbín.
Přestože byla očekávána poněkud větší
účast, i tak byl sál zaplněn zhruba do
poloviny a přítomní se měli možnost z úst
projektanta a zastupitelů seznámit s trasami
vedení jednotlivých řadů a způsobem
plánovaného odkanalizování objektů.
Při příležitosti tohoto setkání se hovořilo
o zachování obchodu s potravinami v
Žernovce, a po bližším upřesnění současného stavu a zájmu místních občanů bylo
rozhodnuto celou záležitost ještě jednou
projednat na zasedání zastupitelstva. Dnes
již můžeme říci, že zastupitelstvo se tímto
bodem zabývalo a předběžně s finanční
pomocí obce pro zachování obchodu
souhlasí.

Školská rada ZŠ Mukařov
Jaroslava Stárková, zastupitelka

Strana 3

Nová silnice přes Jevanský
potok!?
Jan Kašpar, místostarosta
Výstavba mezi Srbínem a Louňovicemi, zejména na jih od Jevanského
potoka směrem k rybníku Požár přivodí
zastupitelům obce ještě nemalé vrásky.
Vyřešit dopravní obslužnost pro nesmírně
rozsáhlou výstavbu desítek rodinných domů
bude jeden z nejobtížnějších úkolů tohoto,
možná i příštího volebního období. Navíc v
kombinaci s připravovanou výstavbou sítí
vodovodního a kanalizačního řadu, výstavbou nové čistírny. Proto byla v hodině pár
minut po dvanácté zařazena do územního
plánu jako veřejně prospěšná stavba nová
komunikace mezi silnicí I.třídy Kutnohorská
a místní komunikace U Požáru, s přemostěním Jevanského potoka. Vybudováním této
komunikace dojde k odlehčení provozu ulice
Písecké, která nebyla svými parametry
budována pro dnešní výstavbu. Připravované
řešení dopravy v této lokalitě je teprve na
začátku, do budoucna se počítá i s propojením resp. obnovením historické cesty mezi
Srbínem a Louňovicemi. To ale za podmínky
vyřešení majetkoprávních vztahů, těch, které
bývají vždy nejsložitější.

Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon) stanoví, že od ledna 2006 musí být při všech
základních, středních a vyšších odborných školách zřízena školská rada (ŠR). Školskou
radu zřizuje zřizovatel, v případě mukařovské ZŠ obec. Ten zároveň stanoví počet jejích členů, z
nějž třetinu volí ze svých řad rodiče dětí, třetinu pedagogové školy a třetinu jmenuje zřizovatel.
Členem ŠR nemůže být ředitel školy.
Školská rada byla ve škole zřízena, avšak její ustavení neprobíhalo v souladu s výše cit.
zákonem. Zastupitelstvo obce (ZO), které mělo v r. 2005 ŠR zřídit, nejenže neschválilo její
zřizovací listinu, ale ani nevydalo volební řád, který by zajistil naplnění dikce zákona v oblasti
volby členů tohoto tak důležitého orgánu ZŠ. Na zasedání ZO dne 13.11.2007 byla proto
schválena zřizovací listina Školské rady ZŠ Mukařov (k 1.1.2008 zřízena 6-ti členná ŠR), její
volební řád a byli zvoleni zástupci obce - p. Zdeněk Beck a pí. Alena Semanská. Následovat
budou volby zástupců pedagogů a rodičů dětí, které bude zajišťovat škola v souladu se
schváleným volebním řádem.
Mnohého napadne: "Má školská rada význam?" Rozhodně ano. Je to instituce, která má svá
práva a povinnosti. Její cena je v tom, že ze zákona musí být partnerem školy. Vlastně nám
říká, že nejen učitelé, ale také rodiče a zřizovatel se musí o práci školy zajímat a že tito mají
možnost podílet se na správě školy. Práva a povinnosti ŠR jsou deklarovány přímo v cit.
zákonu. Samozřejmě, že možnost daná zákonem je jedna věc, využití této možnosti věc druhá.
Výsledek práce ŠR, její formálnost či efektivnost bude záležet na jejích členech, na jejich
přístupu a odpovědnosti. Přeji všem, aby do ŠR kandidovali jen ti, kteří mají opravdový zájem o
dění ve škole, a aby z řad kandidátů byli vybráni ti „praví“.
(plné znění článku na Internetu)
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Radar v Mukařově nebude,

Vít Šoupal, spoluiniciátor akce, zastupitel

aneb jak jsme s Vladimírem málem zaprodali naše obce
Tak a je to za námi, můžeme si všichni oddychnout. Americký radar u našich vesnic
stát nebude. On tu sice ani nikdy stát nemohl, ale k tomu později.
Zahájení celé aktivity, kterou jsme nazvali "Když nechce Trokavec, Mukařov říká ANO!",
bylo dílem okamžiku. Jel jsem autem a telefonoval s Vladimírem Kováříkem - domlouvali jsme
se, kdo sežene jaké dárky do soutěže na Drakiádu. Kromě jiného přišla řada i na Radar a oba
jsme se shodli, že nám tanečky okolo jeho umístění v Brdech přijdou nemístné. Bylo to zrovna
v době, kdy navíc vláda uvolnila 1,2 miliardy na rozvoj Brd !!! a brdským starostům to stále
nebylo dost. Tak jsme si řekli, že je to ostuda a že zkusíme přesvědčit zastupitele, aby Mukařov
nabídl prostor pro radar. I když to bude třeba jen symbolické gesto, pomůže to dobré věci a
určitě i našim obcím, které vejdou v obecnou patrnost.
Oba dva máme podobný náhled na minulost. S rokem 1938 máme spojenu politiku
"bojovníků za mír", která umožnila Hitlerovi ovládnutí nejprve Rakouska, ČSR a posléze skoro
celé Evropy. Následně v roce 1948 došlo k potlačení demokracie a když se na sklonku
šedesátých let začalo konečně blýskat na lepší časy, přišel rok 1968 a s ním vpád vojsk
Varšavské smlouvy do naší milované vlasti. Malý stát, jakým Čechy bezesporu jsou, nemá
šanci obstát v případě nějakých budoucích turbulentních změn bez garancí pevného
obranného partnerství. Jednou takovou garancí je naše dnešní členství v NATO, jehož páteří
jsou USA.
To, že umístění v naší lokalitě není technicky možné, bylo zřejmé již od začátku a my to
nijak nezastírali. Byť v nadsázce, chtěli jsme vyslat upřímné gesto. Reakce na akci byly
smíšené. Několik nevybíravých z části nepodepsaných emailů nás obviňovalo ze "zaprodávání
Mukařova imperialistům" či vyzývalo "k poctivé práci". Obdrželi jsme také celou řadu
podepsaných reakcí s podporou, ať už od "přespolních", kde se k ničemu podobnému
neodhodlali, nebo místních.
No a jak to nakonec dopadlo? Pod petici, která vyzývala zastupitelstvo obce, aby nabídlo
USA obecní pozemky na stavbu radaru, se podepsalo ke stovce lidí, z nichž polovina byla z
našich obcí a druhá má k našemu regionu vztah. O petici se hlasovalo na mimořádném
zastupitelstvu v předvečer státního svátku 17. listopadu a iniciativa dopadla podobně jako
studenti před 18-ti lety na Národní třídě. Pro hlasovali 2 zastupitelé, proti bylo zastupitelů 5,
1 se zdržel a 5 se jich omluvilo. Radar tedy u nás nebude (a nikdy být nemohl).
S nadsázkou lze říct, že Mukařov mohl být konečně v něčem výjimečný, a to pro všechny, ať
už si o radaru myslí, cokoliv. Nestalo se tomu tak. Nabízí se paralela s tím, jak
chtěli Kostelečtí stavět na konci 19. století železnici, ale nemohli se s Říčanskými
dohodnout, kudy povede, až se žádná nepostavila. Do dějin se tím nezapsali a jak
by se nám teď vlaková zastávka místo Bašty na Budech hodila.
--------------------------------------------Rudolf Semanský, starosta obce
Aby se otázka radaru na Mukařovsku mohla definitivně uzavřít, měly by také zaznít
důvody, proč se někteří zastupitelé i přesto, že petici podepsali, rozhodli při mimořádném
zasedání hlasovat proti. Přestože celá akce byla myšlena s nadsázkou a její autoři chtěli
především vyburcovat ty obce, jejichž poloha a hustota osídlení umístění radaru umožňuje, a
poukázat na to, že spíše než nevýhody je třeba hledat výhody, které s sebou radar přináší, byli
jsme překvapeni, kolik lidí tuto nadsázku nepochopilo a dokonce byla cítit jakási obava z
možného ohrožení obce a jejích občanů.
Navíc to trochu nešťastně bylo pochopeno jako iniciativa zastupitelstva a tak byl celý text
zveřejněn na úřední desce a na internetu, aby se k ní měli možnost vyjádřit lidé z celé obce
i blízkého okolí… Bohužel se ale obava z nepochopení záměru této akce potvrdila a celá věc
začala být brána příliš vážně, k čemuž přispěly svým dílem i sdělovací prostředky. Myslím si,
že všechny tyto skutečnosti a také snaha respektovat názory většiny místních občanů, vedly
nakonec zastupitelstvo k tomu, že nabídku na umístění radaru na pozemcích obce
neodsouhlasilo.

Proti radaru ??? - pohled z druhé strany
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Mukařov-sko má mateřské centrum
Katka Čadilová, za Mateřské centrum
Možná si vzpomenete na letní anketu dotazující se na zájem
o zřízení mateřského centra v našich obcích. Motivovány nejen
pozitivním výsledkem ankety, ale i přesvědčením, že i v Mukařově by
mohl fungovat stále oblíbenější způsob aktivního trávení času
s malými dětmi, založily 4 maminky pod hlavičkou občanského
sdružení Mukařov-sko na konci října stejnojmenné mateřské centrum.
Náplň činnosti je prozatím limitována prostory, které má centrum k dispozici – do konce
roku je to mukařovská sokolovna, kde se maminky s dětmi (ale někdy i celé rodiny) scházejí
každé úterý odpoledne. Od nového roku by se měl podařit pronájem jedné místnosti ve školní
družině v Příčné ulici, kde by centrum mohlo být otevřeno i v dopoledních hodinách, a na jaro
a léto – podaří-li se shromáždit dostatečné finanční prostředky – se uvažuje o rekonstrukci
prostoru v tzv. tržnici, který mateřskému centru přislíbila obec. Zde by měla vzniknout vlastní
klubovna s malou hernou pro nejmenší a venkovním hřištěm.
Už nyní se ale mateřské centrum snaží nabídnout co nejpestřejší program pro všechny
věkové kategorie předškoláků. Tělocvična vybízí ke hrám a pohybovým aktivitám, v předsálí se
vždy na začátku setkání tvoří cosi za pomoci papíru,
barev, nůžek či lepidla, a prostor dostane i cvičení s
miminky a batolaty nebo zpívání. Už 4. prosince by měl
dorazit i Mikuláš!
Mateřské centrum je skutečně svépomocná aktivita,
jakékoli nápady a aktivní zapojení do tvorby a organizace
programu jsou proto velmi vítány. Podobné je to i s
financováním a materiálním zajištěním provozu –
centrum ocení i sebemenší finanční příspěvky nebo věcné
dary, které pomohou rozšířit nabídku aktivit pro děti i
rodiče a zpříjemnit jim společně strávený čas.
Chcete-li se dozvědět víc, navštivte webové stránky
nebo přijďte v úterý mezi 14 a 17 do sokolovny, budete vítáni!
www.mcmukarovsko.estranky.cz

IV. Mukařovská hvězda – 2007

Podzimní karneval v MŠ

10.listopadu 2007 proběhl v sokolovně
Mukařov již 4.ročník pěvecké soutěže Mukařovská hvězda. Do soutěže se přihlásilo 25
dětí ve věku 6 až 15 let. Soutěž byla
rozdělena do 2 věkových kategorií a nově
zpívali i 3 dvojice.
Všichni soutěžící se snažili o co nejlepší
výkony. Porota bedlivě sledovala jejich
vystoupení. O vítězi rozhodovali i přítomní
diváci, kteří svým favoritům posílali hlasy
SMS. Porota vybrala jako nejlepší Janu
Plassovou. V diváckém hlasování zvítězila
šestiletá Anička Kratochvílová.
Soutěž byla velice pěkně připravena, dík
patří všem tj. Petrovi Soustružníkovi, lidem
ze ZŠ Mukařov a spoustě dalších, kteří se
podíleli na její přípravě a průběhu. Jen pro
příští rok bych se přimlouvala o zákaz
kouření, myslím že při akci pro děti by to
mělo být samozřejmostí.
(J.Kapustová)

V naší školičce se stále něco děje! Dne
29.10. se konal „Podzimní karneval“. Ráno
již byly děti
oblečené do pohádkových
kostýmů a těšily se na zábavu, která byla
celé dopoledne.
Ve třídách se tančilo,
soutěžilo, vybírali se šikovní tanečníci a
tanečnice. Připravena byla hostina, děti
dostaly sladkosti a drobné dárky. Všem se
karneval líbil a těšíme se na další.
Dana Tůmová, MŠ Mukařov

Poděkování
Dne 4.10.2007 jsme se rozloučili
s panem Oldřichem Březinou, který topil
v naší mateřské škole 20 let. Nestačili jsme
mu poděkovat za jeho obětavost a starostlivost. “Tak Oldo,děkujeme!“
Zaměstnankyně MŠ Mukařov
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Naše druhá drakiáda
Druhý ročník mukařovsko-srbínské
drakiády se opět uskutečnil jako společná
akce Občanského sdružení Mukařov-sko
a Sdružení dobrovolných hasičů Mukařov.
Tak to snad dopadlo dobře. Největší rána
pro druhý ročník drakiády byla ztráta
možnosti pořádat je na "Ruském poli", kde
fouká i když nefouká. Ale co naplat – byla na
něm zaseta jakási plodina, které by dupání
vyloženě vadilo. Našli jsme tedy náhradní
louku a doufali v přízeň počasí.
Bozi byli letos o krapet více milosrdní.
Oproti loňsku nepršelo. S větrem to bylo ale
opět horší. Soutěž o nejvýše létajícího draka
tak byla opravdu velmi náročná. Udržet
draka v takřka neznatelném vánku vyžadovalo značnou dávku umu a zároveň rychlých
nohou. Na bezvětří jsme však byli připraveni
s dalšími soutěžemi, jako o nejkrásnějšího
draka domácí výroby a řadou doprovodných
soutěží a radovánek, které jako již tradičně,
měli perfektně připravené naši hasiči.
Jak už jsem psal, nakonec neměli volno
ani draci létající – nedostatek větru
nahradily děti nadšením a ostrým během,
takže hlavní disciplína – o nejvýše letícího
draka
mohla
být
nakonec
úspěšně
vyhodnocena. Také umělecké části se s
krásnými
vlastními
výtvory
účastnilo
překvapivé množství dětí.
Vítězům jednotlivých kategorií byly
uděleny hodnotné ceny (v umělecké části
byli vítězové všichni). Poté se děti rozdělily
na skalní příznivce letů draků a ty, co více
lákalo adrenalinové zdolávání „opičí dráhy“ –
lezení po ležícím žebříku nebo přechod po
dvou lanech natažených mezi dvěma
hasičskými vozy. Mnohé zaujalo i opékání
buřtů a brambor na ohni. Myslím, že úspěch
lze dílem měřit počtem dětí, které nejen
přišly vyzbrojeny draky, ale i většinou
zůstaly skoro až do tmy. Vloni přišlo 35 dětí
a letos 48. To je asi největší odměna těm,
kteří akci připravovali, kterým všem děkuji.
Velké poděkování patří sponzorům
drakiády – ZEA Světice, Obecnímu úřadu,
T-Mobile a expediční firmě DPD, která nás
svou velkorysostí přímo zaskočila. Jejich
"zábavný hudební vůz" se svou posádkou
zdvihl úroveň akce o pár stupínků. Zkrátka
stálo to za to. Tak zase za rok :-)

V pátek 2. listopadu - na „Dušičky“ se občanské sdružení Mukařov-sko za
vydatné spolupráce Sboru dobrovolných
hasičů Mukařov a podpory OÚ Mukařov
rozhodlo uspořádat první mukařovský
lampiónový průvod a to po více než
dvacetileté odmlce.
Nedlouho před zahájením, které bylo v
půl šesté večer, se na mukařovské návsi
začaly scházet za doprovodu rodičů i
samostatně děti se svítícími lampióny.
Protože se skutečně jednalo o první
podobnou akci tohoto druhu po velice
dlouhé době, velmi mile nás překvapilo v
jakém množství se malí i velcí účastníci
průvodu dostavili. Přihlášeno bylo 85 dětí,
některé v maskách a všechny s doma
vyrobenými nebo kupovanými lampióny.
Průvod se vydal přes park, prošel
centrem Mukařova a okolo rybníka, v němž
se svítící lampióny nádherně zrcadlily. Dále
pokračoval
okolo
kostela
až
do
mukařovského charitního domova, kde
dětem zamávali naši nejstarší obyvatelé,
které pohled na radostné tváře dětí nesoucí
svítící lampióny velice potěšil.
Po
této
krátké
zastávce
průvod
pokračoval zpět na náves, kde proběhla
soutěž
o
nejkrásnější
masku
a
o
nejkrásnější lampión. A jak již bylo řečeno v
úvodu, bylo z čeho vybírat. Po vyhlášení
vítězů a rozdání cen dostaly všechny děti
bonbony a lízátka a nastalo slavnostní
zakončení a zlatý hřeb večera – nádherný
ohňostroj, který rozzářil potemnělou a
zataženou oblohu nad Mukařovem.
Závěrem lze říci, že celá akce byla skvěle
načasována, neboť s posledními světlicemi
se z nebe začaly snášet první kapky deště.

Vladimír Kovářík, Mukařov-sko

Alena Semanská, SDH Mukařov + Mukařov-sko

Lampiónový průvod
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Mukařovský fotbal po podzimu
V
polovině
listopadu
skončila
mukařovským
fotbalovým
týmům
podzimní část sezóny 2007/2008. Rádi
bychom Vás stručně informovali o
průběžných výsledcích všech našich
družstev.
Mužstvo mužů „A“ hrající v okresním
přeboru se umístilo na průběžném 12. místě
a mužstvo mužů „B“ po podzimní části svou
tabulku ve IV. třídě vede, když celý podzim
absolvovalo bez jediné porážky. Tým žáků,
který bojuje v žákovské okresní soutěži,
vybojoval na podzim 10. místo a dva hráči
tohoto oddílu Ondra Hořejší a Roman Kubát
byli vybráni a reprezentovali nás v okresním
žákovském výběru. Nakonec zmínka o těch
nejmenších – mukařovská přípravka se
průběžně drží na krásném 11. místě.
Dovolte
abychom
touto
cestou
poděkovali všem hráčům za dosažené
výkony a jejich trenérům za pevné nervy,
které musí při svém úsilí o nejlepší hru
vynakládat. Věříme, že v jarní části, která
začíná v polovině března 2008, naše mužstva svá umístění nejen udrží, ale i vylepší!!
Tímto článkem přejeme všem našim
hráčům, trenérům a příznivcům příjemné
prožití
vánočních
svátků
a
mnoho
sportovních úspěchů v nadcházejícím roce.
Zdeněk Týce, za výbor TJ Sokol Mukařov

Návštěva kardinála
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Ohlédnutí mukařovských
hasičů za rokem 2007
Dovolte mi, abych využil tohoto
vánočního čísla k ohlédnutí za uplynulým
rokem, který byl pro nás hasiče více než
pestrý. Mimo zásahy technické a zásahy
u požárů likvidovala zásahová jednotka
následky
vichřice
Kyril,
která
se
nevyhnula ani naší obci.
Soutěže
v
požárních
disciplínách
prověřily naši fyzickou kondici a praktické
školení zásahových jednotek zase naše
znalosti a dovednosti. 1.místo bylo pro nás
vytouženou odměnou za poctivou přípravu.
Abychom však byli schopni včas
a
účinně
zasáhnout,
musíme
nejen
prohlubovat své znalosti a udržovat
veškerou
techniku
v
akceschopnosti,
ale starat se i o
požární dům. Byla
provedena rekonstrukce topení a dokončena
výměna oken. V souvislosti s výměnou
výjezdových vrat jsme vymalovali a provedli
generální úklid garáží.
Další náplní naší činnosti jsou akce
věnované dětem. Dětský den, pálení
čarodějnic, drakiáda, lampiónový průvod s
ohňostrojem i stanoviště na Mukařovské
kecce jsou to, čemu bychom se chtěli věnovat i v roce nadcházejícím. Pokud bude
počasí
přát,
mohou
se
děti
těšit
na 1. Mukařovskou sněhulákiádu.
Rád bych touto cestou poděkoval
občanskému sdružení Mukařov-sko za
spolupráci, Obecnímu úřadu Mukařov za
podporu a všem ostatním příznivcům za
pomoc a sponzorské dary. Zejména bych
chtěl poděkovat všem členům SDH, kteří se
aktivně podíleli na celoroční činnosti a
věnovali tak svůj čas ve prospěch druhých.
Přál bych si, aby rok 2008 byl stejně pestrý
a úspěšný jako rok letošní a našly se nové
ochotné tváře, které by přinesly nové
myšlenky a elán mezi nás – hasiče.
Všem občanům přeji příjemné prožití
svátků vánočních a úspěšný vstup do
nového roku 2008.
Michal Pokorný, za SDH Mukařov

Po své loňské návštěvě, kdy sloužil mši v mukařovském kostele Nanebevzetí Panny
Marie nás letos 29.listopadu poctil opět svou návštěvou Kardinál Miloslav Vlk.
Za doprovodu říčanského pana faráře Buchty navštívil Charitní domov Mukařov kde se
setkal s pány faráři Mošnou a Bělíkem (viz foto). V kapli Charitního domova požehnal všem
jeho obyvatelům.
(ase)
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Pozvánky
Předvánoční odpoledne v Mukařově
Přijďte si odpočinout od pečení a úklidu!
Srdečně zveme malé i velké v sobotu 15.12.
v 15:00 do Mukařovské sokolovny na předvánoční pohodové odpoledne. Na programu
je loutkové divadlo, hraná pohádka s čerty
opravdu pekelnými, večer pak divadelní
představení pro dospělé.
Šikovné ruce si v dílničkách mohou
vyrobit drobné dárky nebo jen vyzkoušet
malování na oblázky, modelování a práci s
různými materiály. Také si trochu zasoutěžíme a zkusíme udělat nejméně dva mukařovské rekordy. Vstupné dobrovolné. Pořádá
Klub Sluneční dvůr Srbín, Asociace rodičů a
přátel zdravotně postižených dětí. (V. Zima)

Vánoční jarmark na Srbíně
Přijměte pozvání na adventní setkání –
Vánoční jarmark, který se bude konat v
neděli 16.12. od 15:00 v Srbíně na plácku
nad Kopretinovou ulicí. Kromě zdobení
vánoč-ního stromku a dílniček pro děti, vás
bude čekat čaj i něco ostřejšího na zahřátí,
sladké občerstvení, ale hlavně možnost
setkat se, popovídat, poznat Srbínské
sousedy, navá-zat kontakty….prostě pobavit
se a zazpívat koledy.
(P. Porubová)

Kalendář
Mukařov-ska
Prosinec 2007
4.
4.

Mikuláš v Mateřském centru
Mukařovská sokolovna (15:00-16:30)

8.

Mikulášská nadílka s Krampus čerty
v Montgomery (od 15.00) www.certi.cz
+ KARAVAN – Mikuláš. zábava (20.00)

9.

Předvánoční posezení pro
důchodce – restaurace U kostela
Mukařov (14:00)

15.

Dětský bleší trh – ZŠ Mukařov (10-12)
Předvánoční divadelní odpoledne
(15:00) – viz pozvánky na str. 8

16.

Vánoční jarmark na Srbíně (15:00)
– viz pozvánky na str. 8

19.
31.

5. školní vánoční jarmark (15-17)
SILVESTR 2007 – Montgomery Žernovka (19:00), k tanci a poslechu hraje
STRAHOV od 24.00 velkolepý ohňostroj

Mše v mukařovském kostele během
vánočních a novoročních svátků
pondělí
úterý
středa
neděle
pondělí
úterý

Stalo se
Podzimní vítání občánků
Dne 6. října 2007 se konalo v budově ZŠ
Mukařov vítání občánků. Obecní úřad
přivítal ty, kteří se narodili v našich obcích
Srbín, Žernovka a Mukařov v období leden
až červen 2007. Žáci základní školy připravili za vedení pí. učitelky Kadeřábkové pěkné
kulturní vystoupení a po kterém se rodiče
novorozeňat zapsali do kroniky obce. Na
závěr slavnosti byl rodičům dětí předán od
obce malý dárek.
(jka)

Vypnutí elektřiny

Choceradská nové RD
proti č.p. 117 (8:00-11:00)

24. prosince
25. prosince
26. prosince
30. prosince
31. prosince
1. ledna

16,00 hodin
9,00 hodin
9,00 hodin
9,00 hodin
16,00 hodin
9,00 hodin

Leden 2008
???
19.

Výroční schůze SDH Mukařov
Sněhulákiáda (SDH - podle sněhu)
Country Ladies – country bál

31.

Poplatek za psa – splatný na OÚ

Montgomery Žernovka (20:00)

Změna akcí vyhrazena

!!! Přepadení pošty v Mukařově – odměna 5.000 za pachatele !!!
V pátek 23. listopadu okolo 13:30 se i mukařovská pošta dočkala nechvalné cti zařadit se
do seznamu těch, které se staly terčem ozbrojeného přepadení. Naštěstí a to konstatuji se
skutečným ulehčením, se vše obešlo bez zranění a tak po příjezdu Policie bylo třeba pouze
zajistit a ohledat místo činu a jeho okolí. A protože samozřejmě zastupitelstvo obce celá věc
značně znepokojuje, rozhodli jsme se vypsat odměnu 5.000,- Kč za informace, které
povedou k dopadení pachatele. Jak již bylo řečeno, pokud se v této chvíli někdo pohyboval
v blízkosti mukařovské pošty a vzpomíná si na něco, co se mu mohlo zdát podezřelé, ať se
prosím obrátí na nejbližší oddělení Policie ČR v Říčanech (974 881 730) nebo na linku 112.
Rudolf Semanský, starosta obce
Děkujeme za spolupráci.

