Oslavy, neplatiči a demografie
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Vítek Šoupal, o.s. Mukařov-sko
Jak mnozí z Vás jistě poznali, fotografie
v záhlaví tohoto časopisu je z výročí 50-ti let vyučování ve staro-nové budově Mukařovské školy.
Akci kromě hojné účasti dětí i rodičů obšťastnilo
také krásné počasí.
Jistě už všichni ve škole netrpělivě čekají na
otevření nové školní jídelny, která by již od září měla sloužit dětem. Jak pokračují i další letošní investice v obci se můžete dočíst uvnitř čísla v článcích
Přemka Zimy a Rudolfa Semanského. Hodně emocí
budí dopravní uzavírky spojené s budováním kruhového objezdu, který by měl být podobně jako jídelna zprovozněn v září t.r., když částečně včetně
chodníků bude hotov již před prázdninami. Věřím,
že už se na to všichni těšíme.
Kontrolní výbor se již v loňském roce začal věnovat problematice neplatičů za vodovod a kanalizaci. Na stránce 3 najdete pro ty, kteří dopisy obecního úřadu a Veolie doposud ignorovali, poslední
výzvu! Hodně emocí vzbudily na jaře složenky s výměrem daně z nemovitosti (DZN) ve vašich schránkách. I když obec o navýšení koeficientu daně na 3
informovala již vloni v létě, pro většinu obyvatel to
byla novinka.
Chápu, že zvýšení daně není nic příjemného, na
druhou stranu je to jediná možnost, jak obec může
kompenzovat propad ostatních daňových příjmů a
pomoci si k prostředkům nutným na rozvojové projekty v našich 3 obcích. DZN je celá příjmem obce a
v letošním roce by z ní do rozpočtu mělo připadnout
cca 2,5 mil. O tom, že nutných investic je a dále bude třeba spousta, svědčí i to, že podle výsledků demografické studie Mukařovska a 12-ti sousedních
obcí (viz str. 5) se počet obyvatel v našem regionu
za posledních 10 let zdvojnásobil.
Přeji Vám pohodový začátek léta!
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Starosti místostarosty
Přemysl Zima, místostarosta obce
Dobrý den vážení čtenáři, rád bych zde uvedl
některé momenty, které ovlivňují dění v našich
třech obcích.
Největší mou nynější starostí ze strany investičních projektů je dokončení rekonstrukce a rozšíření
školní jídelny, dotované z Ministerstva financí, které
vstupuje do své závěrečné fáze. Stavba pokračuje
mílovými kroky, k dnešnímu datu je kompletně hotová vzduchotechnika, střecha, rozvody sítí, hrubé
podlahy, obklady a stropy. Od počátku června již je
na programu vybavování jídelny vnitřním zařízením.
Stavební firma dodržuje stanovený harmonogram
prací a budova jídelny bude dokončena v termínu
do konce června.
Situaci nyní nejvíce komplikuje nutné posílení
zdroje elektrické energie ze strany ČEZ – výměna
transformátoru trafostanice v ulici Vysoká a položení nového přívodního kabelu k jídelně. Žádost o navýšení příkonu byla podána bezprostředně po dokončení projektu, ze kterého vzešly potřebné údaje
pro navýšení kapacity přípojky nové jídelny, v létě
loňského roku. Od té doby neustávaly naše urgence
na ČEZ ohledně naléhavosti výstavby nového připojení. Přese všechno urgování na všechny možné
strany a pracovníky ČEZu se po nekonečném administrativním kolotoči teprve v květnu na místo dostavila realizátorská firma, která stavbu přípojky pro
ČEZ převzala a přislíbila obci maximální součinnost a
rychlost při budování nové přípojky.
Další z velmi významných projektů, který přibyl
na jaře tohoto roku, je projekt vodovodu pro Srbín,
kde byla podána žádost o dotaci na prodloužení regionálního vodovodního přivaděče a vodovod do
staré části Srbína, celkově oceněná na více než 40
mil. Kč (částka zahrnuje také regionální vyrovnávací
vodojem ve Svojeticích určený pro níže položené
oblasti Svojetic, Mukařova a Louňovic).
Finančně se na celé akci bude výrazně podílet
právě svazek obcí Region jih, který ponese břemeno
úhrady regionálních částí vodovodu v rámci III. etapy výstavby. Po dlouhých letech příprav a plánů se
začíná ukazovat, že členství ve svazku není úplně lichá myšlenka. Ve světle současných domácích i mezinárodních financí to vypadá, že podobně obsáhlý
projekt asi už nebude mít v budoucnu možnost
podpory ať už ze strany poskytovatelů dotací tak ze
strany bankovních subjektů.
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Nejen v souvislosti s nadcházející letní sezónou
a zvýšenou frekvencí dopravy v obci bych rád upozornil na skutečnost, že v obci jsou vyznačené oblasti pro obytnou zónu (dopravní značky IP26a a
IP26b). Obytná zóna má svá specifická pravidla a řidiči rozhodně musejí počítat s dětmi a chodci na vozovce, kteří mají v obytné zóně toto právo vyhrazené. Přestože mají chodci a děti povinnost
projíždějícím vozidlům umožnit nerušený průjezd
zónou, měli by řidiči preventivně dodržovat rychlostní omezení pro tyto oblasti, které je stanoveno
na maximálně 25 km/h.
Dalším omezením je zákaz vjezdu nákladních
automobilů do zóny, což je v našich podmínkách
spíše problémem u tranzitní dopravy. Spíše chci
zmínit zákaz parkování v obytné zóně mimo vyhrazená parkoviště. Jsem si vědom skutečnosti, že obec
nemá v obytných zónách vyznačená parkoviště a
dlouhodobě toleruje parkování na místech historicky k tomu užívaných, ale zejména v úzkých ulicích
mezi domy by řidiči s ohledem na zachování průjezdnosti pro dopravní obslužnost měli parkovat
mimo veřejná prostranství komunikací. Toto může
být v letních měsících podrobeno zvýšené kontrole
ze strany Policie ČR, která bude monitorovat dopravní situaci v obci při nadcházející uzavírce druhé
poloviny křižovatky Na Budech.
S létem souvisí také zvýšená každoroční starost
o zásobování vodou. Tady chci apelovat na obyvatele Žernovky, kteří využívají místního vodovodu. Je
zakázáno z vodovodního řadu napouštět bazény a
kropit zahrady! O kontrolu dodržování tohoto nařízení se budou v souladu se schváleným provozním
řádem průběžně starat členové obecní pracovní
skupiny „Voda Žernovka“. Upozorňuji, že každý, kdo
má napuštěný bazén musí prokázat, že má pro něj
jiný zdroj vody než-li obecní vodovod (studna s
funkčním čerpacím zařízením, nebo účtenka za dovoz vody).
V dubnu a květnu byly též provedeny pravidelné
rozbory vody v Horce i Zájezdí. Informace jsou dostupné na úřední desce i na webových stránkách
obce. V rámci zlepšení zásobování vodou bychom
chtěli ve spolupráci s místními občany obnovit a
opravit uliční studny s užitkovou vodou. V Mukařově
bude letos (bez dopadu na dodávky) zahájena postupná výměna filtrů na úpravně vody.
Doufám za sebe i za vás všechny, že nadcházející
počátek léta bude doprovázen jen samými příjemnými událostmi a na závěr mého povídání vám přeji
hezké dny.
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Ještě jednou k užívání
vodovodů a kanalizací …
František Pokorný, kontrolní výbor obce
V minulém čísle dvouměsíčníku Mukařov-sko
jsme informovali o změnách ve vyúčtování nákladů
na likvidaci odpadních vod a nutnosti nainstalovat
vodoměry na jiné vlastní zdroje jako jsou studny a
vrty.
Většina odběratelů záměr pochopila a měření
zajistila. Jsou však někteří spoluobčané, kteří si
myslí, že se jich to netýká.
Na květnovém jednání zastupitelstva obce byl
dán souhlas provozovateli využít zákonné opatření
k nápravě u těch odběratelů, kteří nereagovali již na
druhou výzvu.
Žádáme proto uživatele, kterých se to týká,
o nápravu co nejdříve, aby nemuselo být přikročeno
k sankcím, nebo zamezení využívání.

Nepořádek u kontejnerů
Vítek Šoupal, Mukařov-sko
Stejně jako kruhový objezd, tak i nepořádek u
kontejnerů naplňuje stránky tohoto dvouměsíčníku
již od jeho počátku před šesti roky. Zatímco
kruhový objezd se pomalu blíží ke svému dokončení, nepořádek u kontejnerů konce nebere.
Obec již rozšířila počet míst s kontejnery na více
jak 15. V létě je posilujeme o další kontejnery na
plast a hlavně PET lahve. Na některá místa přibyly i
kontejnery na třídění nápojových kartónů (ty
s oranžovým poklopem), do kterých však občané ať
už z neznalosti, lenosti, či úmyslu hází i normální
komunální odpad. Jak je vidět z fotografie níže,
obecní zaměstnanci, kteří kontejnerová stání uklízí
každé pondělí ráno, se k nim často v některých
lokalitách nemohou ani dostat.
Třiďte odpad, má to smysl! A moc díky těm,
kteří se u kontejnerů chovají jako lidé ;-)

Výstavba kruhového objezdu
Rudolf Semanský, starosta obec
Jsem rád, že mohu konstatovat, že tolik
diskutovaná výstavba kruhového objezdu v Mukařově probíhá podle stanoveného harmonogramu.
Díky osazování silničních obrubníků již začíná
být patrné jeho umístění v křižovatce, rýsují se první
části chodníků a zelených ploch a tak je třeba uznat,
že po dokončení výstavby získá naše obec vedle
kvalitního dopravního řešení křižovatky v této části
i mnohem upravenější vzhled.
V těchto dnech je dokončována pokládka
spodních vrstev komunikace, umístěno a rozvedeno
je vedení pro nové veřejné osvětlení, které bude
nejen ve všech částech křižovatky, ale i podél nově
vznikajícího chodníku směrem do Srbína. Výstavbu
tohoto chodníku – resp. položení finálního povrchu
ze zámkové dlažby dojednal obecní úřad přímo se
zástupci zhotovitelské firmy za velice příznivou
cenu. Chodník by měl být hotov ještě před
prázdninami, kdy dojde k uzavření uličky mezi KIA a
bytovkami.
Do 25. června bude dle harmonogramu položen
asfaltový koberec na právě budované části
kruhového objezdu a po tomto termínu bude
provoz převeden sem, přičemž bude uzavřena část
stávající vozovky a nebude možné odbočit směrem
na Žernovku a Český Brod. Dobrou zprávou pro
obyvatele Srbína je, že bude možné ve směru od
Prahy a Kutné Hory odbočit do ulice Choceradská,
směr do Srbína. !!!POZOR!!! z důvodu řízení
provozu na hlavní silnici semaforem nebude možné
využívat část ulice Choceradská od autosalonu KIA
obousměrně, takže nadále zůstane pro směr ze
Srbína v platnosti objížďka přes Tehovec, i když v
této fázi dojde i k odstranění překážek v ul. Do
Chobotu. Bylo to maximum, které v této věci mohl
obecní úřad zařídit a důrazně apeluji na dodržování
tohoto opatření ve vlastním zájmu, neboť dle
vyjádření Policie ČR bude v případě nekázně řidičů
možnost odbočení do Srbína zrušena až do konce
celé výstavby kruhového objezdu (do konce srpna).
Děkuji všem občanům dotčeným stavbou
kruhového objezdu za trpělivost, přeji pevné nervy
a věřím, že po dokončení stavby bude již vše
fungovat ke spokojenosti nás všech.
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Rozhovor se zastupitelem … Františkem Pokorným
Pane Pokorný, ani ve Vašem případě nevynechám
úvodní otázku o vztahu k Mukařovu…
Jsem hrdý na to, že mám
místo narození Mukařov a ne
v porodnici kdesi. Jako pátý
kluk v klanu Pokorných jsem
se narodil v roce 1947, kdy
obec Mukařov-Buda měla
zcela jinou podobu a počet
obyvatel. Všichni se navzájem znali, prožívali běžné radosti a starosti, které život a
doba přinášela. Dětství jsem prožil jako dítě vesnice
bez chůvy, mateřské školy a neustálé péče, která je
dnes dětem věnována. Jen krátce jsem žil v Praze po
roce 1969, odkud jsem se rád vracel k rodičům. Rodinný, ale i společenský život na vesnici je dnes úplně
jiný.
Zapustil jsem zde kořeny a jsem rád, že mám rodinu, na kterou se mohu vždy spolehnout.
Dlouho v obci žijete, dlouho se také věnujete veřejné činnosti v místním zastupitelstvu… Co všechno je za vámi a co Vás ještě čeká? V čem se vám
pracuje lépe, co naopak je nyní těžší na práci zastupitele?
Vstoupil jsem do pátého volebního období, což
jsem vůbec nepředpokládal. Jako mladý poslanec
tehdejšího MNV jsem dostal na starost komise obchodu, bytovou a místního hospodářství a do vínku
složku o neutěšené situaci v obchodní síti. Projektový
záměr, zajištění půjčky a materiálových příslibů byl
jen začátek stavby v akci „Z“ v hodnotě 5 mil.
Svépomocí vyrostlo nákupní středisko, které
slouží dodnes. Rozvoj a výstavba Drobné provozovny
MNV, zabralo také hodně času. Následovala přestavba požárního domu také svépomocí, rozsáhlá
akce tlakové kanalizace a vodovodu, úprava rozvodů
nízkého napětí, chodníky a oplocení centra obce a v
neposlední řadě plynofikace. Poslanci MNV byli navrhováni jednotlivými složkami, jako Sokol, hasiči,
občanské a osadní výbory. Nesledovaly se politické
zájmy, ale jen cíl - rozvíjet obce a naplňovat schvále-

né volební programy s omezenými financemi.
Dnes již není třeba organizovat každý týden brigády na realizované akce, ale je stále těžké stanovit
a prosazovat priority, na které chybí finanční zajištění.
Těžší v nynějším zastupitelstvu je odborné posuzování projektů. Je tu absence odborníků ze stavebních oborů a nikdo se je nesnaží hledat. Rozhodování
o dlouhodobém zadlužování obce není jednoduché v
žádné době. Jde o to, jaké se sledují cíle, a pro kolik
občanů bude sloužit výsledek snažení. Životní zkušenosti nenahradí žádná škola - ty se musejí prožít.
Jaké jsou Vaše osobní preference, pokud jde o práci zastupitelstva?
Osobní preference jsou v uchování dobrého životního prostředí, kterého si mnohdy nevážíme.
Každý by se měl dívat kolem sebe a chovat se k
obecnímu jako ke svému.
Stávající zastupitelstvo má za úkol dokončit
školní jídelnu, chodníky v Srbíně a na Budech. Bude
třeba připravit podklady k pokračování budování
vodovodu a kanalizace. Není toho málo. Důležitým
úkolem bude probíhající úprava územního plánu,
který bude podkladem k dalšímu rozvoji našich obcí.
Jaké jsou Vaše záliby a zájmy? O hasiče jde jistě v
první řadě, že?
Každý se ke svým koníčkům dostává jinak. Mé
dětství odpovídalo době a možnostem. Hasičský
kroužek by l lákavý a dobré vedení dávalo záruku
úspěchu. Padesát pět let členství v SDH asi nepotřebuje komentář. V deseti letech jsem poznal podobu
požáru v našem bytě, což se projevilo v zájmu získávat znalosti a zkušenosti, jak likvidovat nebezpečný
živel po celý život. Vážím si každého, kdo věnuje svůj
volný čas svým spoluobčanům, a věřím, že vložené
prostředky hasičům budou sloužit všem dlouhá léta.
Využijete také tu možnost oslovit občany Mukařova naším prostřednictvím s nějakým „poselstvím“?
Spoluobčanům přeji klidný a spokojený ničím nerušený život .
Děkuji za Váš čas a za rozhovor!
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Demografická studie
Mukařovska aneb za 10 let
je nás skoro 2x víc
Ing. Vít Šoupal
předseda finančního výboru obce Mukařov
Správný hospodář, by se měl s tím, co mu bylo
svěřeno, také řádně seznámit. Při řízení obce či
města by měl zastupitel znát nejen, kde se nachází
která ulice či lokalita a v jakém jsou stavu, ale měl
by se i ptát, co za lidi v jeho obci či městu bydlí a
jaké potřeby asi ti lidé mají.
V případě určení skladby obyvatelstva není třeba
obejít všechny domácnosti v obci, ale „stačí“ použít
demografická data ať už Českého statistického úřadu nebo Ministerstva vnitra.
Vytvořením demografické studie Mukařovska
včetně sousedních 12-ti obcí jsem se začal zaobírat
již před pěti lety v souvislosti s nedostatečnou kapacitou Mukařovské školy. Její první verze tak vznikla
v roce 2008 a v letošním roce došlo k její aktualizaci.
Asi se ptáte, proč je i pro Mukařov důležitá demografická skladba okolních obcí či Říčan (a obráceně). S ohledem na sousedství obou území je nutné
problematiku např. školních a předškolních zařízení
řešit společně. Jak jste se mohli dočíst v předchozích
číslech Mukařov-ska, vedení Mukařova, Říčan a
Mnichovic se pravidelně setkává a snaží se tuto problematiku řešit koordinovaně. Důkazem toho budiž
například i letošní Berchtoldská výzva, upozorňující
na nedostatečnou kapacitu škol a školek na Prazevýchod a Praze-západ, pod kterou jsou podepsány i
naše tři obce.
Co z demografických dat porovnaných mezi roky
2002-2007-2012 vyplývá? Počet obyvatel Mukařov-

ska (Mukařova-Srbína-Žernovky) se za posledních 10
let zvedl o 71% na cca 2,2 tisíce. Pro srovnání např.
u Říčan byl tento nárůst „jen“ o 30% na cca 14,5 tisíce. U některých okolních obcí došlo naopak
k extrémním nárůstům např. u Babic o 190% (z 281
na 810 obyvatel). Pro celé spádové území ZŠ Mukařov byl nárůst obyvatelstva za posledních 10 let o
70% (4746
8055) a predikce ukazuje, že v roce
2017 se populace našeho regionu přiblíží 10.000
obyvatel.
Jak je vidět z grafu „Porovnání stromů života“, nárůst počtu obyvatelstva je dán jednak přílivem mladých rodin (mužů a žen) ve věku 30-40 let. Dále pak
vysokou porodností právě těchto ročníků tzv. „Husákových dětí“, u nichž došlo k odkladu rodičovstí
do pozdějšího věku (z prům. věku matky 20,2 v roce
1991 na 30,1 v roce 2009). Jinými slovy již tak vysoká populační vlna byla ještě umocněna přílivem dalších mladých rodin.
Z celorepublikových dat vyplývá, že v roce 2008
došlo na úrovni celé ČR k opětovnému snížení porodnosti. Středočeský kraj je v tomto ohledu však
výjimkou, kde se pokles začal projevovat až
v loňském roce. Z grafu stromu Života je však zřejmé, že počty dětí ve věku od 0 do 5 let jsou takřka
2x tak větší než dětí mezi 10 a 15 lety, i když počet
dětí do 2 let věku se již snižuje. Stejně tak je možné
z grafu vyčíst, že se do postproduktivního věku blíží
velmi silná generace poválečných ročníků.
Jestliže tedy chceme kvalitně rozhodovat o tom,
do čeho investovat městské či obecní peníze, musíme tato data znát a vycházet z nich. Demografická
studie se ve 4 kapitolách také věnuje predikci potřebných míst v ZŠ Mukařov, ale toto téma zabere
na samostatný článek, takže až příště.
Kompletní studie jsou ke stažení na webu obce

www.mukarov.cz v sekci [ Naše obce / Obecní statistiky / Demografické studie ]
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Žernovské zvoničce se vrátí
původní vzhled
Dr. Jaroslav Šalda, OÚ Mukařov
Letos v březnu jsme obdrželi ze Středočeského
kraje příznivou zprávu o přidělení dotace ze Středočeského Fondu kultury a obnovy
památek na opravu žernovské zvoničky. Tu si v roce 1923 sami pro sebe zhotovili místní mistři kameníci,
následně ji věnovali obci a zprávu o
svém počinu pro další generace vytesali do jejího podstavce.
Chátrající stav památky neunikl
pozornosti zastupitelstva obce, které
od roku 2010 schválilo několik žádostí
o přidělení finančních prostředků na
její obnovu z různých dotačních zdrojů. Vynaložené úsilí se letos setkalo s
úspěchem a tak již nic nebrání v zahájení prací na oživení této lidové sakrální památky. Jak jste si již mnozí
všimli okolí Žernovského rybníčka bylo již v loňském roce zkrášleno jedním
ze zastavení stezky Po stopách kameníků (viz obr. s
kamenným stolem, lavicemi a dětskou prolézačkou).
Oprava zvoničky bude svěřena odborné firmě
na kamenosochařské a restauratérské práce pana
Bohumila Pánka z Říčan, který před několika roky
úspěšně obnovil zvoničku na srbínské návsi. A nezůstane jen u samotného žulového tělesa památky.
Samozřejmostí je zhotovení nového ráhna s táhlem
a zvonem, montáž kovaného háku pro zavěšování
věnců, a osazení repliky svatého obrázku do oválného zádlabu. Počítá se i s dlážděním a obrubou kolem
základového soklu, včetně dvou laviček pro odpoči-

Strana 6

nek či duchovní rozjímání. Ty budou zhotoveny z autentické žernovské žuly, těžené v posledním funkčním lomu Horka.
Z prostředků obce dojde k úpravě okolí památky
výsadbou okrasných dřevin. Dokončené dílo označíme na vhodném místě informační tabulí o rozhodnutí Středočeského kraje, přidělit na obnovu památky potřebných 64.655,-Kč. Obec v
rámci kofinancování dotace pak doplatí
5%
podíl,
který
činí
3.403,-Kč včetně 14% DPH. Obnovená památka se tak stane důstojnou
součástí nově zbudované naučné
stezky „Po stopách kameníků“.
Poděkování patří všem, kteří
svou aktivitou přispěli k rozhodnutí
Středočeského kraje přidělit na obnovu kamenné zvoničky v Žernovce
potřebné finanční prostředky.
Hezké jaro přeje všem, asistent
Obecního úřadu Mukařov pro dotace a investice Jaroslav Šalda

Naučná stezka „Po stopách
kameníků“ otevřena
Helena Vlnařová, Zaprazi.eu
Louňovice – Navzdory velmi vrtkavému a studenému počasí byla prvního dubna 2012 za účasti
asi dvou stovek návštěvníků úspěšně otevřena nová naučná stezka na Říčansku. Tato vzdává hold
kamenické tradici Louňovic, Žernovky, Mukařova,
Svojetic a Struhařova.
Stezka, začínající právě v Louňovicích, má tři okruhy. Celý okruh se 13 zastaveními měří 25km, větší
okruh 18km a menší jen 7km. Projekt realizovalo
občanské sdružení Mukařov-sko z dotace Programu
rozvoje venkova Leader z výzvy MAS Říčansko. Na
realizaci spolupracovaly partnerské obce a také svazek obcí Ladův kraj. Leták s trasou a informacemi je
k dostání v Infocentrech.
„O slavnostní atmosféru při otevření stezky se
postaraly zástupkyně obce Baráčnické ze Svojetic,
které návštěvníky vítaly chlebem a solí i výbornými
koláči,“ prozradil jeden z hlavních „tvůrců“ stezky
místostarosta Mukařova Přemysl Zima.

– dvouměsíčník pro Mukařov, Srbín a Žernovku – 3/2012
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Další projektem podpořeným tentokráte
ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek,
který je před podpisem smlouvy o dotaci, je rekonstrukce zvoničky na Žernovce.
Žádost o dotaci podala obec ve spolupráci
s MAS Říčansko na Státní zemědělský intervenční
fond také na projekt rozšíření veřejného osvětlení
v ulici Do Chobotu z ulice Na Budech k potoku.
Zda bude žádost schválena, budeme vědět v letních
měsících.

Slavnostní přestřižení pásky doprovodily písničky žáků ze ZŠ v Mukařově. U Kamenického skanzenu
v Louňovicích především děti obdivovaly šikovné ruce místních tradičních řemeslníků s ukázkami výroby
– řezbáře, kameníka, hrnčířku a keramičku.
Velký zájem dospělých návštěvníků byl o prezentaci stezky v sále restaurace U Huberta, kterou
doplnily zajímavé přednášky O. Krutského o historii
kamenických rodů v Louňovicích a zvoničkách na
Mukařovsku a okolí.
„Na závěr patří poděkování všem, kdo pomáhali
s přípravou a organizací této vydařené akce a také
všem, kteří se zúčastnili. Pevně věříme, že stezka
bude plnit svůj účel a spousta lidí vyrazí na příjemnou a poučnou procházku,“ uzavřel pan Zima.

Projekty a dotace 2012
Přemysl Zima, místostarosta obce
Nacházíme se v polovině roku a většina z plánovaných projektů je již zahájena. Úvodem mi dovolte krátký přehled současné situace. Letošní rok
počítá s dokončením několika investičních akcí z
minulých období, kde finančně nejvýznamnější je
dokončení rozšíření školní jídelny ZŠ započaté v
loňském roce a doplatek pořizovací ceny nového
hasičského vozu z roku 2010, kde nás letos čeká
závěrečné vyhodnocení projektu.
V letošním roce se rozeběhly práce na dalších
projektech. Jedná se o dlouho připravované prodloužení chodníku v Srbíně na Choceradské nad návsí (tzv. Srbín II), na kterou obec, po předchozích
neúspěšných žádostech do různých dotačních titulů,
dostala přidělenou dotaci ze Středočeského Fondu
rozvoje obcí a měst. Zde máme již vybranou zhotovitelskou firmu a připravujeme podklady pro uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.

Mezi projektové stálice patří platby úvěru za
plynofikaci (cca 2 mil Kč až do roku 2016) a platby
do Regionu jih. V této oblasti jsme zaznamenali letos dílčí pokrok, kdy byla počátkem dubna podána
žádost o dotaci do Operačního programu životní
prostředí na Státním fondu životního prostředí na
prodloužení vodovodního řadu do Srbína k ulici Na
Pískách spolu s místními rozvody k jednotlivým nemovitostem. Žádost je přezkoumávána na Státním
fondu životního prostředí a obec připravuje projekt
výstavby jednotlivých domovních přípojek. Pokud
vše dopadne hladce, což bude jasné na konci tohoto
roku, vlastní výstavba vodovodu by proběhla mezi
léty 2013 – 2015.
Cena za přípojku zatím není známá, neboť neznáme zatím náklady na vybudování přípojek. Projekt přípojek je připravován komplexně a bude zahrnovat nejen veřejnou část přípojek v ulicích
k plotům, ale také části přípojek od plotu k vodoměru. Přípravu jejich výstavby budou proto projektanti
řešit jednotlivě pro každou z nemovitostí, kdy ze
strany majitelů bude třeba uzavřít smlouvu
o smlouvě budoucí o věcném břemeni na uložení sítě na soukromých pozemcích, jako tomu bylo při
přípravě projektu tlakové kanalizace.
Nutnou podmínkou pro realizaci této investičně
velmi nákladné akce, bude závazek dostatečného
množství majitelů přilehlých lokalit k budoucímu
odběru vody spolu s jejich finanční participací
na přípojkách, jak jsem již uvedl výše. Neradi
bychom, aby akce dopadla podobně, jako
plynofikace obce před 10-ti lety, kdy se nakonec
na plyn připojilo méně
domů, než
obec v dotaci slíbila a
Mukařov pak
musel část
dotace vracet.

– dvouměsíčník pro Mukařov, Srbín a Žernovku – 3/2012

Jaké byly oslavy výročí
Základní školy Mukařov
PaedDr. Jana Novotná, ředitelka ZŠ
Dne 19.5.2012 v 10 hodin dopoledne začaly
dlouho avizované oslavy výročí školy. Záměrně
jsme nezmiňovali, o kolikáté výročí se jedná, protože je to malinko složitější.
4. září 1960 byla otevřena nová budova Základní
školy v Mukařově, která nahradila starou, malou a
nevyhovující. Školní rok 1960/1961 byl tedy prvním
rokem stávající budovy. Letošní rok je správně 51.
rokem jejího užívání.
Ale protože
se jeden rok
existence
budovy v ní
nevyučovalo
z
důvodu
opravy zříceného boku (1982), posunuly se nám oslavy o jeden rok zpět
a mohli jsme tedy slavit její 50. narozeniny.
Den začal krásně, počasí se po několika chladných dnech opravdu vydařilo, a tak mohly být celé
oslavy realizovány venku v areálu školy.
Celá akce začala úvodním slovem současné paní
ředitelky školy Jany Novotné a zástupce generálního
sponzora celé oslavy, obce Mukařov, p. starosty,
Rudolfa Semanského . Následovalo vystoupení dětí
školy, rozloučení žáků 9.A se školní docházkou a tanečním představením skupiny Dancing crackers.
Velmi příjemné bylo poděkování bývalým učitelům a
učitelkám školy, kteří přijali pozvání a na oslavy přišli
a přijeli. Dopoledne jsme se setkali s místním p. učitelem Václavem Maříkem a p. uč. Marií Vrbovcovou.
Odpoledne pak při lehce pozměněném programu se po dojemném rozloučení třídy 9.B konalo setkání s p.uč. Evou Hejdukovou, Markétou Broukalovou, Janou Urbanovou, Evou Staňkovou, Boženou
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Eberovou-Fousovou, Marií Barákovou a současnou
ředitelkou ZŠ Mnichovice, p. Marcelou Erbekovou,
které na naší škole nějaký čas působily. P. ředitelka
ocenila dlouholetou práci p. Pýchové, která působí
na této škole od r. 1964.
Celý den pak akci provázela country skupina sestavená p. Miroslavem Güntherem.
Po celou dobu oslav byla budova školy otevřena, a tak si mohli všichni prohlédnout staré a starší
fotografie dětí z různých akcí, společné fotografie
učitelů i žáků, (ne)slavné výroky dětí. V počítačové
učebně probíhala prezentace DVD, které mapuje
historii budovy od r. 1960 po současnost, včetně
dobových fotografií a dokumentů. Tato prezentace
byla sestavena z materiálu, který dodali pamětníci
školy a z dokumentů ze státního archivu v Zápech.
Díky krásnému zpracování manželů Adámiových tak
vznikl úžasný historický dokument.
Pro rodiče byla připravena soutěž „Školní milionář“, ve které si mohli ověřit, co si pamatují a co již
zapomněli. S velkým zájmem se setkala akce rychlého absolvování devítileté školní docházky, kdy rodiče procházeli jednotlivými třídami a odpovídali na
otázky dětí, které se týkaly jednotlivých ročníků. V 1.
třídě dostali dospělí žákovskou knížku, do které jim
byla dávána razítka o úspěšném absolvování jednotlivých ročníků. Myslíme, že se bavili jak dospělí, tak i
děti, které se ocitly v roli zkoušejících. Nakonec absolventi získali certifikát s nově vzniklým logem školy, které provázelo celé oslavy. Pro děti pak bylo připraveno několik dalších různých soutěží a také mamalování na obličej.
Po celou dobu trvání akce mohli všichni ochutnat sladké i slané výrobky nejen dětí, ale i maminek
a tatínků, kterými přispěli na tuto akci. Celý den měly děti k dispozici pití. Všichni pak mohli využít občerstvení ve formě grilovaného masa a klobás a pro
dospělé bylo točeno i pivo.
Velmi nás potěšila hojná účast rodičů i ostatní
veřejnosti, velké poděkování patří sponzorům akce.
Dále pak všem dětem a hlavně zaměstnancům školy,
bez kterých by to prostě nešlo. Děkujeme!

– dvouměsíčník pro Mukařov, Srbín a Žernovku – 3/2012
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Děti si školičku oblíbily a bude otevřena i přes léto
Veronika Vaněčková, DiS, Integrovaná herna a alternativní školička
Máme za sebou skoro celý další školní rok své činnosti. A tak se nabízí možnost bilancování a reflexí.
Jak vyplývá z již došlých přihlášek, vrací se nám známé tváře - totiž klienti, kteří už k nám se svými dětmi
chodili, tentokrát přihlašují jejich mladší sourozence. Jsme za jejich důvěru a stálou přízeň rádi.
Průběžně přijímáme děti od 3 let věku na školní rok 2012/2013 do obsazení kapacity školičky. Vycházíme vstříc těm, kteří nepotřebují každodenní provoz, ale samozřejmě umožňujeme účast Vašich dětí na aktivitách v docházce celotýdenní – polodenní a zatím ve dnech pondělí a středa celodenní. Místa se postupně
plní. Nabízíme vyvážené řízené činnosti a aktivity podle Rámcového vzdělávacího programu daného MŠMT.
Používáme Montessori pomůcky a též prvky z výchovného stylu „Respektovat a být respektován“. V běžném roce organizujeme výlety, projektové dny, účastníme se divadelních představení, spolupracujeme také
se státní mateřskou školou v Mukařově. V květnu jsme pořádali den otevřených dveří, besídku pro maminky, v dubnu jsme měli čarodějnický a dopravní den.
Ve dnech 16.7. - 17.8. nabízíme jako novinku celodenní prázdninový provoz. Provozní doba bude
7:45 - 17:00h. Cena služeb je necelých 50Kč/hod. Snažíme se tak vyjít vstříc Vašim potřebám. Pokud máte
vážný zájem, hlaste se obratem, na konkrétní celé týdny: 1. týden - 16.7. - 20.7., 2. týden - 23.7. - 27.7.,
3. týden - 30.7. - 3.8., 4. týden - 6.8. - 10.8., 5. týden - 13.8. 17.8.2012. Přihlášky zasílejte nejpozději do 8.6.2012 na níže
uvedený mail. Přednost mají stávající klienti. V případě, že nebude do 14.6. závazně přihlášeno na konkrétní týden alespoň 5
dětí, bude školička v tom týdnu zavřená. Výsledky zveřejníme
15.6. a všechny zájemce uvědomíme mailem.
Žádosti o zápis do IH - alternativní školičky ☼ na další školní
rok 2012/2013 můžete adresovat na emailovou adresu
ih.skolicka@gmail.com Bližší informace najdete na našich stránkách www.iherna.webnode.cz

Jarní zprávy z mateřské školky
Mgr. Zuzana Tůmová, Mgr. Jana Valentíková, mateřská školka Mukařov
Začátek jara byl jako každoročně netrpělivě očekáván. Děti byly natěšené na svojí zahradu, která byla
báječně rozšířena a tak se našel pro naše „PÁNY KLUKY“ i plácek na fotbal, po kterém tak toužili.
Na konci března proběhl zápis do naší mateřské školky, ke kterému jsme připravili akci „MALUJEME NA
PLOTY“. Na plotech byly vystaveny výtvarné práce našich dětí, ale i dalších tří školek z Říčan.
Začátkem dubna jsme měli další divadelní pohádku „JARO S ČÁPEM“ a navštívili jsme i místní knihovnu,
kde nás milá paní knihovnice provedla, svým výkladem děti hezky motivovala a přečetla jim úryvky z krásných knížek. Byli bychom rády, kdyby si naše děti časem vyšlapaly do knihovny cestičku a získaly ke knížkám
blízký vztah.
Koncem dubna jsme oslavili DEN ZEMĚ, a při této příležitosti s dětmi vysadili do nové části zahrady tři
keře - vajgélii, zákulu a motýlokvět. Každá třída se bude starat o svůj keř. Na konci měsíce jako každý rok
jsme uspořádali ČARODĚJNICKÝ KARNEVAL, v maskách jsme se prošli Mukařovem a děkujeme také maminkám, které nám pro lepší „čarodějné rejdění“ připravily sladké dobroty.
Dne 10.5. jsme završili letošní školní rok každoroční besídkou a třídními schůzkami. Děti si připravily
program zaměřený ke Dni matek, plný básniček, písniček, tanečků a na závěr podarovaly své maminky vyrobenými dárečky. Od 14.5. začínáme opět pravidelně navštěvovat solnou jeskyni v Říčanech. Doufáme, že
nám pobyty v jeskyni pomohou lépe překonat rýmy a kašle, které jsou v našem zařízení časté. V květnu nás
také čeká nová spolupráce s babickou školou OPEN GATE, kdy do školky přijde devět studentů a stráví s námi tvořivé dopoledne.
Další akce: Fotografování, dřevíčková dílna, hudební dopoledne s Inkou, školní výlet, rozloučení s předškoláky na parníku, návštěva hasičů, divadlo z Pohádky do pohádky, výstava“ Malujeme na ploty“…

– dvouměsíčník pro Mukařov, Srbín a Žernovku – 3/2012

Mukařovští hasiči se opět nenudili

Strana 10

Michal Pokorný, SDH Mukařov

Uplynulé období znamenalo pro náš sbor, zejména pro ty, kteří se aktivně do naší činnosti zapojují,
ale i pro zásahovou jednotku, mnoho aktivit.
Podařilo se nám dokončit rekonstrukci školící místnosti, která byla a bude i nadále sloužit jako místo
pro odbornou přípravu zásahové jednotky, setkávání družstev mladých hasičů, zasedání výboru sboru, ale i
pro Záchranářskou akademii, kterou jsem zmiňoval v minulých číslech Mukařov-ska. Na pravidelných zasedáních výboru sboru jsme mimo prvotní přípravy dětského dne, který nás čeká 9. června, připravovali akci
pálení čarodějnic, o které se dočtete více na jiném místě.
Členové zásahové jednotky, ale i družstvo žen pilně nacvičovalo na okrskovou soutěž, která proběhla
5.5.2012 v Doubku. Soutěž se vydařila a nám se v obou kategoriích podařilo vybojovat první místa. Mimo tuto soutěž se družstvo žen zúčastnilo 14.4. Žernovské osmičky, kde obsadilo pěkné druhé místo. Dalšími aktivitami družstva žen byly silové soutěže TFA, o kterých ale zase někdy příště.
Mimo soutěží vzaly zásahové jednotce mnoho času a sil zásahy. Celkem bylo 8 výjezdů:
24.03.2012
požár travní lesní porost v obci Mrzky
19.04.2012
požár Motel Best Říčany
20.04.2012
dopravní nehoda osobního automobilu se zraněním mezi Mukařovem a Žernovkou
28.04.2012
požár živého plotu v obci Babice
02.05.2012
požár odpadu + nízké budovy v obci Vyžlovka
04.05.2012
požár klestí v obci Strašín
08.05.2012
výbuch plynu v ulici Požární Mukařov
11.05.2012
únik plynu Mukařov na stavbě kruhového objezdu
Zejména k dopravní nehodě bych zde chtěl zmínit pár slov. Díky včasnému vyhlášení poplachu a možná i
shodou náhod jsme na místo nehody dorazili již 5 minut po vyhlášení poplachu jako první a na svých bedrech jsme tak měli poskytnutí první pomoci řidiči, zajištění místa nehody a vozidla před požárem. Poté následovalo vyproštění řidiče ve spolupráci s profesionálními hasiči. Po stabilizaci řidiče Zdravotnickou záchrannou službou jsme se postarali o jeho transport do vrtulníku Letecké záchranné služby. Chtěl bych zde
poděkovat všem klukům z jednotky, ale i ostatním složkám IZS, které se zásahu zúčastnily, a díky nimž se
společně podařilo zachránit další lidský život.
V den státního svátku 8. května jsme se zúčastnili s Tatrou Dne záchranářů v Kolíně. Tato akce každoročně přiláká mnoho návštěvníků, kteří si zde mohou prohlédnout techniku a vybavení všech složek IZS a
dalších organizací na jednom místě.
Tímto stručné ohlédnutí za naší činností v uplynulém období končí. Těšíme se na všechny, zejména děti
dne 9. června, kdy proběhne další Dětský den s hasiči.

Mukařovské čarodějnice

Michal Pokorný, SDH Mukařov

Dne 30.4. proběhla v Mukařově, stejně jako v okolních obcích akce Pálení čarodějnic, kterou pořádali
jako každým rokem místní hasiči.
Vše začalo v 16:30 průvodem od Požárního domu. Průvod šedesáti čarodějnic prošel kolem školky, Obecního úřadu, kostela až k Charitě, poté již
namířil na fotbalové hřiště. Po celou dobu průvodu panovala veselá nálada.
Před sokolovnou, místem sletu čarodějnic, začalo odměňování masek, kterému vévodily svítící náramky a náhrdelníky. Poté začaly soutěže pro děti i
dospělé, které hasiči připravili na hřišti. V 18 hodin byla zapálena hranice
dětmi z kroužku mladých hasičů a mohlo začít opékání buřtů. Večer pokračoval v duchu dobré nálady při vystoupení country kapely a připraveném občerstvení. Díky hezkému počasí se akce protáhla do časných ranních hodin.
Rád bych poděkoval všem, kteří se jakkoliv podíleli na přípravách, průběhu i úklidu po akci. Poděkování patří rovněž všem našim sponzorům, kteří
na tuto akci věnovali veškeré občerstvení pro děti.

– dvouměsíčník pro Mukařov, Srbín a Žernovku – 3/2012
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Co nového u hasičů v Žernovce

Matěj Mlčoch, SDH Žernovka

Druhá čtvrtina roku 2012 je pro Žernovské hasiče jako již tradičně v duchu společenských akcí. V polovině dubna byla na Žernovce již tradiční soutěž požárních družstev Žernovská osmička. Zúčastnilo se 7 družstev, z toho dvě byla ryze ženská. Tento pátý ročník byl pro pořádající něčím novým. Bylo to poprvé, kdy
domácí mužské družstvo neuhájilo prvenství. Putovní pohár vyhrálo v premiérové účasti družstvo mužů z
Tismic. Ve družstvech žen mělo prvenství místní Žernovské družstvo, které se poctivě na klání připravovalo.
Počasí bylo jako snad zatím každý ročník, jak na objednávku. Příjemnou atmosféru zakončil starosta sboru
Robert Hegyi spolu s jeho náměstkem Jiřím Uzlem starším s každoročním přáním hojnější účasti na příštích
ročnících. Poté byly předány ceny a poháry vítězům.
Na konci dubna SDH pořádalo hasičské čarodějnice s programem pro děti a tradičním stavěním májky a
pálení čarodějnic na hranici. Nechyběly jako atrakce poníci a pro děti byly hodnotné ceny s občerstvením.
Jako poslední akce předprázdninového programu SDH je dětský den, který spadá na sobotu 2.6.2012
opět na louce u Uzlů. Na programu bude předvedení hasičské techniky, pěna pro děti, hry, poníci a jako
ukázka bude hašení automobilu hasiči ze Žernovky.
Hasičská zbrojnice dostává pomalu a jistě svojí finální tvář. Jako dalším důležitým krokem k jejímu dokončení byla výměna výjezdových vrat na staré části zbrojnice za stará dezolátní, která už nebylo možné ani
pořádně zavřít. Do budoucna už zbývá jen doladit fasádu na staré zbrojnici a posléze renovovat střechu staré části zbrojnice, která byla před 8 lety provizorně spravovaná. Současný stav hasičské zbrojnice snad poprvé umožňuje členům výjezdové jednotky mít uloženou osobní výstroj a výzbroj v hygienických podmínkách.
Jsem osobně rád, že podmínky pro JSDHO Žernovka jsou den ode dne lepší a že je podpora ze strany obecního úřadu a i jednotlivců, kteří jsou ochotni přispět jak věcnou, tak osobní pomocí.

Rozpis fotbalových zápasů TJ Sokol Mukařov
Sobota 2. června 2012
od 14.00 hod muži B Mukařov B - Mnichovice B
od 17.00 hod muži A Mukařov A - Mochov
Neděle 3. června 2012
od 09.00 hod přípravka
Mukařov - Stříbrná Skalice
od 11.00 hod dorost
Mukařov – Klíčeny

Zdeněk Týce

Sobota 9. června 2012
od 10.00 hod žáci
Mukařov – Uhlíř. Janovice
Sobota 16. června 2012
od 14.00 hod muži B Mukařov B - Čestlice
od 17.00 hod muži A Mukařov A - Měšice
Neděle 17. června 2012
od 9.00 hod přípr. Mukařov – Přišimasy

Fotbalová sezona 2011-2012 bude ukončena v sobotu 22. června 2012 odpoledne vzájemným zápasem mezi muži Mukařov A – Mukařov B. V následujících dnech bude hřiště
uzavřeno a proběhne běžná oprava hrací plochy s vybudováním závlahy.

Jak to bylo s Hrusickou výzvou?!
Jako každoročně i letos zařádil aprílový žertík na stránkách našeho časopisu a webu. Tentokrát se jednalo o fiktivní článek autora Adama PRÝLa o těžbě břidlicového plynu na Říčansku a Kostelecku, jež se měla
dotknout také části katastru Štíhlic a Žernovky. Článek se setkal s bouřlivou odezvou jak na webu obce, tak
na Facebookových diskusích. Do kanceláře údajného organizátora výzvy - MAS Říčansko - dokonce volala redaktorka jednoho regionálního časopisu, aby si ověřila, jak to s Hrusickou výzvou je? Těžba břidlicového plynu se našeho regionu opravdu netýká, stejně jako se asi v brzku nedočkáme ani prodloužení trasy A metra
přes Uhříněves a Říčany až do zastávky Buda-Mukařov s vestibulem pod Baštou na Budech, jak o tom Adam
PRÝL psal 1. dubna 2005.

– dvouměsíčník pro Mukařov, Srbín a Žernovku – 3/2012
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INZERCE

Kalendář akcí Mukařovska
Červen 2012
1.

Oslava Dne dětí ve škole divadélko + pouť
2.
Dětský dne SDH Žernovka
- louka u Uzlů (14:00)
5.
Dřevíčková dílna ve školce
8.
Termín pro podání přihlášek do Alternativní
školičky (viz str. 9)
8.-17.
1.termín zájezdu školy do Caorle
9.
Velký dětský den s hasiči
- hřiště u sokolovna v Mukařově (14:00)
11. Zvířátka a loupežníci (16:30)
- divadélko v sokolovně / Mateřské centrum
13. Z pohádky do pohádky - divadlo ve školce
15.-24. 2.termín zájezdu školy do Caorle
20. Letní školní koncert kytarového kurzu
J.Bardy v Říčanech
21. Tvořivý mejdan pro mamky
- herna Mateřského centra (20:00)
23. Vítání občánků obcí ve škole (10:00)
25. III. fáze výstavby kruh. objezdu (viz str. 3)
29. Konce školního roku a předání vysvědčení

Červenec - srpen 2012
16.7.-17.8. Prázdninový provoz alternativní školičky (viz str. 9)
16.7.-31.8. Uzavření mateřské školky v Mukařově
18.-19.8. Mukařovská pouť
Změna akcí vyhrazena

KOUPÍM RODINNÝ DŮM
V MUKAŘOVĚ A OKOLÍ
TEL.: 733 511 377

