...voda a zase samá voda...
Rudolf Semanský, o.s. Mukařov-sko

...už to asi ani není originální, začínat tento
úvodník počasím, ale ono se to tak nějak samo
nabízí. Naštěstí nás ještě stále nepřechází
humor a tak už jsem několikrát poslední dobou
zaslechl optimistické konstatování, že „jestli
nám to červenec a srpen nepokazí, budeme mít
letos pěknou zimu“....
Jak již napovídá obrázek na úvodní stránce, ani
naší obci se nevyhnuly v souvislosti s červnovými
dešti záplavy a i když naštěstí nedošlo k žádným
katastrofálním škodám, tyto povodně se neobešly
bez vytopených sklepů a poškození majetku.

V dnešním vydání dvouměsíčníku Mukařov-sko
opět najdete aktuální informace z dění na úřadě,
něco opět přidaly naše dopisovatelky z mateřské a
základní školy, dočtete se o aktivitách místních
sdružení, proběhlých akcích a chybět nebude ani
námět na strávení letních dní - třeba vyjížďkou na
koloběžce po našem kraji.
No a závěrem – dle posledních zpráv se blíží
prudké otepleni. V červenci se již budou teploty
pohybovat nad nulou i v noci a začátkem srpna se
dočkáme i teplých dní, kdy přes den bude i 10°15°C. První mrazy a sníh se očekávají nejdříve
začátkem září.

V dnešním vydání najdete:
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Starosti starosty
Rudolf Semanský, starosta obce

Když se tak procházím nebo projíždím po
obci, víc než co jiného mi dělá starosti stav
našich místních komunikací. Peněz na jejich
opravu z rozpočtu obce se stále nedostává
tolik, kolik by bylo potřeba a tak i když se
začátkem každého roku s finančním výborem
snažím vyhádat na opravy co nejvíce, stále se
jedná jen o „lepení děr“.
Někdy v březnu jsem si nakreslil poměrně
podrobnou mapu a postupně do ní zakresluji
všechny větší díry, které by si zasloužily opravu.
Přiznám se ale, že je to poněkud frustrující
záležitost a v polovině května už jsem začínal mít z
této činnosti pocit vyhoření. Při průměrné ceně
opravy m2 asfaltu kolem 500,- Kč bychom
potřebovali přibližně 10 milonů korun, abychom
silnice uvedli do stavu, v jakém byly na začátku
devadesátých let – a to nemluvím o nezpevněných
komunikacích a cestách, které vznikly v souvislosti
s novou výstavbou.
Vedle
chybějícího
veřejného
osvětlení,
chodníků, vodovodu a kanalizace je to problém, o
kterém slýchám nejen já například na veřejných
schůzích. Zejména starší spoluobčané poukazují
na to, že poslední roky byly obecní finance
věnovány do rozvoje školských a předškolských
zařízení a nyní bychom se měli více věnovat
opravám komunikací, stavbě nových chodníků,
rozšiřování vodovodu a kanalizace. S tím naprosto
souhlasím.
Na druhou stranu v případě škol existují dotační
tituly, na které naše obec dokázala dosáhnout a
proto jsme je využili. U výstavby komunikací,
vodovodu a kanalizace již situace tak slavná není
– na silnice nižších tříd se téměř žádné dotace
neposkytují (pokud v obci nemáte velký podnik
nebo komerční centrum), takže opravy jsme
nuceni hradit z vlastního rozpočtu. Paradoxem tak
je, že u silnic vyšších tříd, které procházejí naší
obcí se nám podařilo postupně prosadit stavbu
kruhového objezdu a přilehlých chodníků,
kompletní opravu silnice mezi Louňovicemi a
Žernovkou, pokládku nového asfaltu na silnici
Pražská/Kutnohorská, ale odbočíte-li na místní
komunikace, není to žádná sláva.
Chci připomenout, že i díky novele zákona, která
obcím přináší více peněz do rozpočtů se letos v
rozpočtu obce podařilo vyčlenit vyšší částku než
vloni a s opravami v letních měsících se tedy
počítá. Vedle oprav chodníků se tak pokusíme
opravit co nejlépe i maximum místních komunikací.
Jen tak namátkou jmenuji ulice, kterých se opravy
určitě budou týkat - Písecká, U Požáru, Obecní,
Spojovací, Lesní..... Víme samozřejmě o mnoha
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dalších, ale stejně jako v minulosti oceníme, pokud
nás sami upozorníte na ulice, které by si zasloužily
opravit – nevadí, že se nám sejde tříkrát i víckrát
stejný název ulice – lepší než kdyby se na ni
zapomělo. Zatím bylo i kvůli počasí opraveno jen
minimální množství děr – ale například
hrůzostrašný nájezd k nákupnímu středisku a
řeznictví v Mukařově si už opravu vážně zasloužil .
Při této příležitosti ještě připomínám, že v rámci
oprav budeme řešit i některé nájezdy na hlavní
silnici, kde vznikl schod po pokládce nového
asfaltu – nezapoměl jsem na to, jen jak říkám –
kdyby to počasí bylo přívětivější – už třikrát jsme
museli firmu odvolat, protože v dešti zkrátka nemá
smysl opravy provádět.
Letos jsme se také pustili do oprav chodníků podél
ul. Kutnohorské a části ul. Pražská. Lidé
oprávněně poukazovali na jejich stále se zhoršující
stav – betonová dlažba bez obrubníků byla tehdy
položena jen do písku a tak se vlivem času
chodník více a více „rozjížděl“. Na druhou stranu,
pokud i po nás vydrží chodník dalších dvacet let –
jenom dobře. :-)
Mám-li se vrátit k otázce vodovodu a kanalizace,
chci připomenout, že vodovod do Srbína se téměř
jistě letos stavět bude - jak jistě víte, podařilo se
nám získat dotaci, výběrové řízení na zhotovitele
proběhne patrně koncem prázdnin a stavět se
začne ještě letos.
U kanalizace je situace trochu horší - poslední
dotační tituly byly limitovány počtem obyvatel do
500 nebo naopak nad 2.500 obyvatel, navíc stále
nemáme definitivně vyřešeno umístění čističky
odpadních vod, které bude definitivně určeno až v
novém územním plánu obce.
Na závěr „starostí“ minulého čísla jsem slíbil bližší
informace k možnosti rozšíření školy a školky, mrzí
mne proto, že situace se spíše zkomplikovala než
abych tzv. „věděl více“. V důsledku politické
situace v naší zemi teď není vůbec nic jisté a tak
nezbývá než vyčkat, jakým směrem se vše bude
ubírat dál.
Bez ohledu na politický vývoj - v době kdy vyjde
toto číslo dvouměsíčníku již budeme znát vítěze
elektronické aukce a procento úspory, které se
podařilo dosáhnout domácnostem, které se aukce
účastnily. Dle prvních informací se úspora obou
komodit pohybuje mezi 25 – 29% a to je myslím
skvělý výsledek. Opět nás tedy navštívíte na
úřadě, tentokrát již kvůli podpisu smlouvy s
novým dodavatelem – avšak pozor! Jinde –
například doma, v žádném případě smlouvu
nepodepisujte.
Přeji Vám, ať máte co nejkrásnější léto
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Křížek Božích muk se opět vrací
do Mukařova na křižovatku
Ing. Přemysl Zima, o.s. Mukařov-sko
Dr. Jaroslav Šalda, OÚ Mukařov

Po dokončení výstavby mukařovské okružní
křižovatky, rozhodlo se občanské sdružení
Mukařov-sko, provést rekonstrukci zbytků
žulového podstavce s železným křížem Božích
muk, který na místě bývalého křížení silnic z
Českého brodu na Benešov a z Prahy na Kutnou
Horu, stál v osadě Buda od roku 1863 do roku
1995, kdy byl při dopravní nehodě poškozen.
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prostředků na rekonstrukci ve formě dotace od
Místní akční skupiny Říčansko o.p.s. Z těchto
důvodů občanské sdružení Mukařov-sko za
součinnosti obce podalo žádost o dotaci, které mu
byla koncem května MAS Říčansko o.p.s.
přidělena. Z celkových nákladů na rekonstrukci
křížku, které jsou vyčísleny na částku 64.000,Kč, bude z dotace uhrazeno cca 57.000,- Kč.
Obec Mukařov se na této akci podílí
předfinancováním (pújčkou), ve výši cca 48.000,Kč.
Zbytek
prostředků,
jakož
i
10%
spolufinancování
bude
pokryto
prostředky
sdružení. Záměru obnovit sakrální památku
předcházelo jednání na říčanském stavebním
úřadu, který stanovil podmínky pro její umístění.
Po dohodě s obcí bylo určeno, že křížek bude
umístěn v prostoru zatravněného zálivu při výjezdu
z kruhového objezdu ve směru na Kutnou Horu.
Návrh byl též postoupen ke stanovisku
dopravnímu inspektorátu Policie ČR, který s
umístěním vyjádřil souhlas, a upřesnil vzdálenost
osazení žulového podstavce od vozovky
kruhového objezdu tak, aby nebránil ve výhledu
řidičům.
Památka bude přístupná po kamenné dlažbě,
položené do trávníku tzv. „na divoko“ z chodníku v
ulici Lomená, do které vede přímo též přechod pro
chodce. S rekonstrukcí sakrální stavby poutního
křížku Božích muk se počítá v měsíci srpnu. Po
opravě, bude památka slavnostně vysvěcena
důstojností pana faráře z místní mukařovské fary,
a dána občanům k veřejnému užívání.

Zborcené kamenné části ležely léta bez
povšimnutí poblíž křižovatky, železného kříže si
naneštěstí všiml nějaký nenechavec a z místa jej
odnesl. Před plánovanou výstavbou kruhového
objezdu v roce 2006 byly zbytky křížku iniciativou
OS Mukařov-sko vyzvednuty a uloženy v depozitu.
Po dokončení kruhové křižovatky v loňském roce
bylo naplánováno navrácení křížku do prostoru
křižovatky.
Obec se rozhodla tuto iniciativu podpořit a tak po
souhlasu zastupitelstva s rekonstrukcí bylo
rozhodnuto o jeho obnově a usazení na místě
blízkém původního uložení. Při plánování projektu
se objevila možnost získat větší část finančních
Dvouměsíčník 3/2013, ročník VIII., číslo 44.
Povolení: MK ČR E 16658
Vydavatel: Mukařov-sko, občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
Sídlo redakce: Vysoká ul., 251 62 - Mukařov
Tel: 606 719 574
W eb: http:/www.mukarov-sko.cz
Vychází 28.6.2013 s podporou Obecního úřadu Mukařov uzávěrka dalšího čísla 31.7. 2013
IČO: 270 27 708

– dvouměsíčník pro Mukařov, Srbín a Žernovku – 3/2013

Upozornění
nemovitostí

všem

vlastníkům
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Novinky z MŠ Mukařov
Mgr. Zuzana Tůmová, Mgr. Jana Valentíková,

OÚ Mukařov

V souvislosti s nedávno proběhlou obnovou
katastrálního operátu našich tří obcí a digitalizací
prováděnou Katastrálním úřadem pro Středočeský
kraj, katastrálním pracovištěm Praha – východ,
bylo zjištěno velké množství nesouladů u
drobnějších, ale i větších staveb a přístaveb, které
jednak podléhají zápisu do katastru nemovitostí a
zapsány v něm nejsou a dále mnoho pozemků,
jejichž oplocení neodpovídá skutečným hranicím
pozemku.
Mnozí jste již
byli Katastrálním
úřadem
vyzváni k doložení patřičných dokladů a
uvedení stavu
do souladu s
katastrem
nemovitostí.
Iniciativou Kontrolního výboru zastupitelstva obce
Mukařov si dovolujeme upozornit všechny
vlastníky nemovitostí v katastrálních územích
Mukařov, Srbín a Žernovka, aby si ve svém
vlastním zájmu překontrolovali veškeré své
nemovitosti, zda jsou v souladu s platným zápisem
na listu vlastnictví v katastru nemovitostí a rovněž,
zda souhlasí s jejich podaným daňovým přiznáním
daně z nemovitostí finančnímu úřadu. Jedná se
zejména o stavby na pozemcích, či připlocování a
zasahování tak do pozemků jiných vlastníků.
Předejdete tak možným vzniklým problémům
zejména ve vztahu k finančnímu úřadu.
________________________________________

Čipový systém v ZŠ Mukařov
PeaeDr. Jana Novotná, ředitelka ZŠ Mukařov

Od 1. září 2013 zavádí ZŠ Mukařov čipový
systém na vstup do školy a stravování ve
školní jídelně.
Během 2. poloviny června obdrží rodiče žáků ve
školní jídelně potřebné inforrmace k úspěšnému
startu . Prosíme tedy všechny, aby se informovali u
vedoucí školní jídelny. Protože s čipovým
systémem souvisí i platba obědů přes internet, je
potřeba, aby si rodiče zavedli bankovní účet,
pokud ho ještě nemají.
Od října pak počítáme s výběrem ze dvou jídel ve
školním stravování.

Letošní jaro se rozběhlo velice pomalu a
opatrně…. Hezkých dnů bylo jako šafránu, ale
konečně jsme už mohli začít pravidelně
využívat naší zahradu, na kterou se děti už moc
těšily!
Dne 18.4. jsme s dětmi oslavili DEN ZEMĚ.
Hovořili jsme o významu přírody, její ochraně,
třídění odpadů, a také jsme při této příležitosti
zkontrolovali tři keře, které jsme loni v rámci tohoto
projektu na zahradě vysadili. Bohužel jeden keřík
nám vymrzl, tak ho budeme muset nahradit.
Na
konci
dubna
jsme
uspořádali
REJ
ČARODĚJNIC, a protože nám počasí přálo, vydal
se průvod čarodějnic a všelijakých kouzelných
bytostí naší obcí. Nezapomněli jsme pozdravit
naše kamarády z prvních tříd ZŠ, někteří se nás i
trochu báli!
Letošní závěrečnou třídní fotografii jsme pojali
trochu „jinak“ a děti si domů odnášely hezké tablo
svojí třídy.
Den matek jsme oslavili besídkami v jednotlivých
třídách a doufáme, že jsme všechny maminky i
babičky potěšili. Děti jsme za jejich celoroční
snahu odměnili buřtíkem, který si potom s rodiči
opekly na školní zahradě a dokonce „přišel i kůň“,
na kterém se mohly povozit. Naše ochotné
maminky nám opět přinesly samé dobroty, a tak
jsme si to opravdu krásně užili…. Maminkám moc
děkujeme!!!!!:-)
V květnu jsme také zhlédli dvě divadelní pohádky.
S pohádkou „TŘI PŘÁNÍ“ přijelo do naší školky
divadlo Krasohled a s pohádkou „KRAKONOŠOVY
BYLINKY“ divadlo p. Frištenské.
Také jsme se zapojili do projektu šesti říčanských
školek „JARNÍ SPORTOVÁNÍ“. Děti plnily tři
disciplíny ve dvou věkových kategoriích – běh na
25 (50) m, skok z místa a hod míčem. Všichni
účastníci dostali diplom a „kinder“ vajíčko, nejlepší
výsledky budou odeslány a vyhodnoceny v rámci
všech zúčastněných školek. Tak jsme zvědavy, jak
si naše děti povedou. Držte nám palce!
Závěr měsíce května bude patřit DŘEVÍČKOVÉ
DÍLNĚ a oslavě DNE DĚTÍ, na který přislíbila
účinkování
dětmi
velmi
oblíbená
INKA
RYBÁŘOVÁ. Už se moc těšíme!
Další akce:
VÝLET DO ZOO CHLEBY
ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY
Všem přejeme krásné prázdniny
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* ze života místních sdružení *
Noc v hasičárně
Michal Pokorný, starosta SDH Mukařov

Pro oddíl mladých hasičů – „Čertíků“ jsme se
rozhodli uspořádat „Noc v hasičském domě“. Tato
dobrodružná akce proběhla z pátku 5.4. na sobotu
6.4. 2013. Děti si přinesly spacáky, deky a kdo
chtěl i nějakého svého mazlíčka. Ve školící
místnosti již byla připravena lehátka, a tak si každý
mohl připravit svůj pelíšek.
Poté si děti opékaly buřtíky i když s ohledem na
zimu některé v rukavicích :-) a po návratu se
zahřály teplým čajem. Následoval zábavný
program a hrály se hry. Nocležníků byl opravdu
velký počet, proto bylo nutné brzy začít s řízenou
přípravou na spaní.
Ráno po budíčku
následovala malá
rozcvička. Než byla dokončena ranní hygiena, měly
děti připravenou
snídani – kakao,
kobližku a croissant. Po snídani a
úklidu
následovala procházka do lesa a stopovaná “slona“. Po
návratu z lesa se již blížila 11 hodina, tedy čas,
kdy si rodiče začali přijíždět pro své ratolesti a
nastalo loučení.
Podle reakcí dětí se jim tahle neobvyklá událost
moc líbila. Některé děti spaly poprvé bez rodičů
přes noc mimo své postýlky, ale i tak vše zvládly
na jedničku. Byla to zkouška před vícedenním
výletem, který je pro děti připraven na srpen.

Dorostenky SDH Mukařov
V měsíci dubnu se 2 dorostenky z našeho sboru
domluvily s ostatním dorostem z SDH Úvaly,
Čelákovice a Tehov a společně vyrazily soutěžit v
disciplíně „požární útok“ do Čelákovic na
„Memoriál Ladislava Báči“. Po výrazném zlepšení
oproti minulému ročníku družstvo dosáhlo na
1. místo a získalo pohár za toto umístění a
navíc i krásný putovní pohár. Další akcí bylo
jarní kolo soutěže dorostu, které se konalo dne
19.5. 2013 v Praze – Třebonicích. Na této soutěži
se setkali dorostenci z celého našeho okresu,
Prahy a z okresu Praha-západ. Děvčata zde
soutěžila v kategorii jednotlivkyň a obsadila 5. a 8.
místo.

Strana 5

Mukařovská kecka 2013
Jaroslava Kapustová, TJ Sokol Mukařov

V sobotu 25.kvěna se konal 37.ročník
tradičního pochodu Mukařovská kecka. Počasí
nám sice letos moc nepřálo, ale i přes tuto
skutečnost se na startu sešlo 231 chodců.
Pro trasu 7 km se rozhodlo 159 pochodujících, na
trasu 15 km se vydalo 53 chodců a i trasa 25 km
našla 19 příznivců.
Nakonec se i počasí umoudřilo a tak nic nebránilo
vydat se na pochod a prožít pěkné chvíle v
přírodě. Účastníci pochodu si mohli na kontrolách
pochutnat na koláčcích, a na kontrolách č. 1 a 5
byla možnost si opéct buřtíky.

Toto vše nám kazí pár neukázněných, kteří
přemisťují značení tras. Je to bohužel nešvar,
který ničí práci těch, kteří trasy značí. Ale i přes to
se účastníkům pochod líbil a to je pro pořadatele
nejlepší odměna. Na pořádání této akce se podílí
řada dobrovolníků, kteří ve svém volném čase
nezištně pomáhají. Chtěla bych proto touto
cestou poděkovat všem kteří se podíleli na
přípravě a průběhu této akce. Takže moc
děkujeme.

Čarodějnice 2013
Petr Doležel, hospodář SDH Mukařov

Letošní slet mladých čarodějnic a čarodějů
lehce zkomplikovalo nepříznivé deštivé počasí,
přesto jsme byli mile překvapeni hojnou účastí.
Tradiční lákadla, jako dobré občerstvení, hranolky
s kečupem, limonáda pro děti, kus dobrého masa
z grilu pro dospělé, pivko a hlavně dobrá hudba,
zabrala. Účast na sletu překonala naše očekávání.
Zkušený tým dobrovolných hasičů postavil májku,
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kterou celé nedělní
odpoledne hledal v
lesích a hvozdech
v okolí Mukařova.
S ohledem
na
terénní úpravy okolo
sokolovny, jsme se
posunuli více na
cestu tak, abychom
zamezili škodám na
čerstvě
zasetém
travním porostu a
bělostně
svítících
gumových
obrubnících se zasazenými smrčky.
Vzhledem k počasí
jsme návštěvníkům
akce představili novinku, tzv. kanadské svíce, které dlouho a vytrvale
hoří a v nepříznivém poča-sí zahřejí ty, kteří touží
po přirozeném teple malého ohníčku. Kanadská
svíce byla našemu sboru představena Jiřím
Röslerem, který tuto novinku do Mukařova
úspěšně importoval. Příprava kanadské svíce je
jednoduchá. Vezmete metr syrového dřeva,
nejlépe smrkového či borového a motorovou pilou
naříznete do plochy kmene kříž po téměř celé jeho
délce. Špalek následně postavíte, vezmete
rozžhavené uhlíky, které dáte na vrch špalku,
párkrát fouknete a pak se už jenom ohříváte u
ohně. Zábava běžela, lidé se bavili a kolem půlnoci
jsme akci ukončili.

Jsme rádi, že se děti bavily, měly radost a
soutěžily v tradičních disciplínách, například
přetahování na hasičské hadici. Každým rokem,
když tuto akci připravujeme, dbáme na výběr
kapely. Myslíme si, že bez dobré hudby a
občerstvení by se tyto akce časem omrzely a
postupně zanikly. Poděkování patří rovněž těm,
kteří nás v této akci podporují.
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Hasiči Žernovka
BcA. Matěj Mlčoch, velitel JSDHO Žernovka

Druhé čtvrtletí na Žernovce bylo bohaté na
pořádání akcí. Na konci dubna jsme pořádali
každoroční pálení čarodějnic, kde si přišli na
své nejen malé děti, ale večer i dospělí.
Bohatý odpolední program začal v restauraci
Montgomery, kde si děti připravily masky, a poté šli
průvodem na louku, kde se postavila májka.
Poté byl zapálen
slavnostní oheň a
na
hranici
se
upálila symbo-licky
čarodějnice.
Další plánovanou
akcí byl dětský
den, ten však byl
již postižen silnou nepřízní počasí, a proto byl
nuceně přesunut
do sálu restaurace Montgomery
Veškeré
ukázky
hasičské techniky,
a doprovodné programy byly zrušeny. Dětí se na
náhradní program
dostavilo
velmi
málo, ale i tak se jim věnovalo celé odpoledne při
hrách a dovednos-tech, při kterých děti užili mnoho
zábavy.
Výjezdová jednotka získala díky podpoře
obecního úřadu Mukařov novou střechu na
starou část hasičské zbrojnice.
Tu zhotovila v rekordním čase pokrývačská firma.
Další opravy, fasády a nátěrů na staré části
zbrojnice jsou plánovány příští rok.
Závěrem bych chtěl jen rámcově poinformovat o
účasti výjezdové jednotky na záchranných a
likvidačních pracích v souvislosti s povodněmi.
JSDHO Žernovka zasahovala na mnoha případech
v katastru Mukařovska i mimo. Činnost jednotky
většinou spočívala v čerpání rodinných domů,
sklepů, studní, likvidaci stromů ohrožujících
obyvatele, nebo majetek. Jednotka se zúčastnila
několikadenních likvidačních pracích v ústeckém
kraji v Terezíně spolu s dalšíma jednotkama z
Prahy-východ a Benešovska.
Detailnější
informace o "Povodních 2013" zveřejníme v dalším
čísle Mukařovska.
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Plamínek 2013
Michal Pokorný, starosta SDH Mukařov

Dne 26.5.2013 se v dopoledních hodinách konal
první ročník soutěže přípravek „Plamínek
2013“. Tuto soutěž pořádal SDH Mukařov ve
spolupráci s Okresním sdružením hasičů
Praha-východ.
Jedná se o soutěž pro nejmladší členy SDH ve
věku 3 – 6 let. Pozvány byly všechny sbory, kde s
takto malými dětmi pracují. Již v prvních měsících
letošního roku jsme zjišťovali zájem o možnost
konání této akce a předběžně se přihlásilo 7 sborů.
Samotné soutěže se i přes velkou nepřízeň počasí
zúčastnilo 6 sborů (Mukařov, Tehovec, Nové Jirny,
Podolánka, Třemblat, Všestary) s celkovým
počtem 36 dětí.
Pro děti byly připraveny 4 soutěžní disciplíny, jako
jsou štafeta 4×30 metrů, požární útok se
džberovou stříkačkou na terče CTIF, vázaly se
uzle a děti poznávaly topografické značky.
Mimo hasičské disciplíny si mohly děti vyzkoušet
své dovednosti v ručkování na laně a hodu
„granátem“, které byly připraveny jako doprovodné
soutěže. Děti zde měly možnost vyzkoušet si
základy „hasičiny“ a zároveň se přiučit tomu, co
budou potřebovat, až začnou soutěžit se svými
staršími kamarády v rámci celoroční hry „Plamen“.
Pro všechny účastníky bylo připraveno
občerstvení a posezení
v
prostorách
mukařovské hasičárny. Při závěrečném
nástupu všechny děti
obdržely diplomy a
pravděpodobně
své
první medaile.
Zástupce každého ze zúčastněných sborů navíc
dostal „účastnický list“ s fotografií z této akce.
Věříme, že se především dětem, ale i jejich
vedoucím, rodičům a ostatní fanouškům soutěž
líbila a příští rok se zase setkáme.

TFA
Michal Pokorný, starosta SDH Mukařov

Hasičská soutěž TFA - Toughest Firefighter
Alive. Volně přeloženo- nejtvrdší hasič přežije,
je u nás označována jako Železný hasič a stává
se stále více oblíbenou formou soutěží.
Původ této soutěže je připisován Kalifornii, kde v
90-tých letech 20. století v rámci testů nových
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dýchacích přístrojů bylo demonstrováno, co
všechno nové přístroje vydrží a to až do úplného
vyčerpání uživatelů. Vzápětí nato vznikla z testu
soutěž, které se postupně šířila přes Austrálii až
k nám do Evropy. Jedná se o extrémně náročný
závod, který se skládá ze čtyř základních disciplín.
- Rozvinutí a svinutí hasičských hadic + běh
- Překážková část – Hammerbox, oboustranné
„bouchání“ těžkou palicí, překonání 2metrové
bariéry, transport cca 80kg figuríny, přenesení
30kg barelů.
- Výstup na věž
- Výběh po schodišti
Soutěž je pojata jako simulace zásahové činnosti a
hasiči při ní soupeří v zásahovém obleku, přilbě a
s dýchacím přístrojem na zádech v kategoriích
muži a ženy, pro které jsou některé disciplíny
upraveny.
Již několikátým rokem se této soutěži věnují i
členky SDH Mukařov. V letošním roce se
zúčastnily zatím dvou soutěží pořádaných v rámci
Středočeské ligy a to 4.5. v Říčanech (umístění 2.,
3. a 4. místo) a 11.5. v Mrači (umístění 2., 5. a 8.
místo). Pokud vás výše uvedený článek zaujal,
máte se na co těšit. SDH Mukařov je pro rok 2013
součástí Středočeské ligy TFA a tak 19. října 2013
proběhne tato atraktivní soutěž i v naší obci.
O další podrobnosti se s Vámi podělíme na našich
internetových stránkách www.hasicimukarov.cz
nebo stránkách www.stredoceskaliga.cz.

Zásahy duben, květen 2013
8.4.2013 Planý poplach – požár Tesco Říčany
13.4.2013 byla jednotka povolána k zajištění
technické pomoci do obce Srbín. Zde vlivem větru
došlo k pádu lípy přes vozovku směrem na
Svojetice.
10
21.4.2013 v neděli v 13 jsme byli povoláni k
požáru minibusu na silnici 2. třídy mezi obcemi
Vyžlovka a Kozojedy. Po příjezdu na místo zásahu
bylo zjištěno, že se jedná o požár v motorovém
prostoru minibusu bez cestujících. Díky včasnému
zásahu řidiče, který ještě před příjezdem hasičů
použil ruční hasicí přístroj, byly škody minimální.
47
7.5.2013 – požár les Louňovice ohlášený ve 21 .
Zde došlo zatím z neobjasněných příčin k požáru
vzrostlého stromu cca 200 metrů od cesty, čímž se
stal
zásah
komplikovaným.
Navíc
díky
dlouhotrvajícím dešťům došlo k uvíznutí naší
techniky, kterou jsme vyprostili jen díky
instalovanému lanovému navijáku.
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Sociální služby
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Ing. Jiří Šavrda, TOP09, místopředseda Školského, kulturního a sociálního výboru

Sociální služby pomáhají lidem žít běžným životem - umožňují jim pracovat, nakupovat, navštěvovat
školy, navštěvovat místa víry, účastnit se aktivit volného času, starat se sám o sebe a o domácnost apod.
Zaměřují se na zachování co nejvyšší kvality a důstojnosti jejich života. Sociální služby jsou poskytovány
jednotlivcům, rodinám i skupinám obyvatel. Mezi nejpočetnější skupiny příjemců sociálních služeb patří
zejména senioři, lidé se zdravotním postižením, rodiny s dětmi, ale také lidé, kteří z různých důvodů žijí
"na okraji" společnosti.
Prostřednictvím sociálních služeb je zajišťována pomoc při péči o vlastní osobu, zajištění stravování,
ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poskytnutí informace,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, psycho- a socioterapie, pomoc při prosazování
práv a zájmů.
Sociální služby můžeme rozdělit na placené a neplacené. Mezi placení služby patří: Osobní asistence,
Pečovatelská služba ( kromě případů kdy se rodinám narodily současně tři nebo více dětí, účastníkům
odboje a pozůstalým manželům / manželkám po účastnících odboje starším 70 let ), Podporované
bydlení, Odlehčovací služby, Centra denních služeb, Stacionáře denní a týdenní, Domovy pro osoby se
zdravotním postižením, Domovy pro seniory, Azylové domy, Domy na půl cesty, Chráněné bydlení,
Noclehárny a Terapeutické komunity. Neplacené sociální služby jsou následující: Sociální poradenství,
Průvodcovská, předčitatelská a tlumočnická služba, Služby rané péče, Kontaktní centra, Krizová pomoc,
Nízkoprahová denní centra, Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, Služby následné péče a
doléčovací, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a Terénní programy. Co konkrétně se v rámci
každé služby nabízí bude možno dohledat na webu obce nebo na webu Ministerstva práce a sociálních
věcí.
Jak je vidět výše, jednotlivých konkrétních druhů sociálních služeb je tedy mnoho a není tudíž možné,
aby je jeden poskytovatel zajišťoval všechny, nicméně na bezplatné poskytnutí základního sociálního
poradenství o možnostech řešení nepříznivé sociální situace, nebo jejího předcházení, má nárok každá
osoba.
Sociální služby poskytují obce a kraje, které dbají na vytváření vhodných podmínek pro rozvoj
sociálních služeb, zejména zjišťováním skutečných potřeb lidí a zdrojů k jejich uspokojení. Kromě toho
mohou sami zřizovat organizace poskytující sociální služby. Dalšími významnými poskytovateli sociálních
služeb mohou být nestátní neziskové organizace a fyzické osoby, které nabízejí široké spektrum služeb,
dle svých možností. Informace o sociálních službách a jejich poskytování lze získat např. na městských,
případně obecních nebo krajských úřadech (odbory sociálních věcí), v občanských nebo jiných
specializovaných poradnách anebo přímo u poskytovatelů sociálních služeb.
V současné době se uvažuje o zřízení informačního místa v rámci Obecního úřadu Mukařov pro oblast
sociálních služeb, kde by se občané mohli dozvědět více o konkrétních sociálních službách
poskytovaných jednotlici i organizacemi v Mukařově, Srbíně a Žernovce, případně by získali kontakty na
další odborná pracoviště Sociálních služeb.
Zde bych nyní rád upozornil na anketní lístek, který je přiložen v tomto vydání Mukařov-ska. Máte-li
buď Vy sami nebo někdo z Vašeho okolí zájem o čerpání Sociálních služeb, vyplňte jej a odešlete.
Obdobná anketa bude k dispozici také na webu www.mukarov.cz. Pokud označíte, že byste byli rádi
kontaktováni, v nejbližší možné době by Vás kontaktoval pověřený pracovník Místního úřadu a Vaši
situaci s Vámi probral.
S pozdravem a přáním pěkného dne Jiří Šavrda
Inzerce *********************************************************

HODINOVÝ MANŽEL
Opravy v domácnosti
Cena a termín dle dohody
mobil: 608 802 019

KOUPÍM A DEMONTUJI
PŘÍSTŘEŠEK
Volejte:
mobil: 608 802 019
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Zprávy z E-aukce energií pro občany Mukařovska
Ladislav Zíta, společnost eCentre

Elektronická aukce na dodavatele elektrické energie a plynu pro domácnosti proběhne ve čtvrtek
27. 6. 2013. Aukce bude zahájena v 11.00 hodin.
V této aukci bude nového dodavatele elektrické energie a plynu soutěžit několik tisíc domácností, které
spojila firma eCentre z různých měst a obcí. Při tomto počtu domácností předpokládáme vysoutěžení
značné úspory.
Po skončení aukce bude firmou eCentre provedeno vyhodnocení a konečný výsledek bude prezentován
na webových stránkách měst a obcí po 10.7. 2013
Od 17. 7. 2013 budou domácnosti mít možnost podepisovat smlouvy s novým dodavatelem energií.
Smlouvy se budou podepisovat na sběrných místech.
Upozorňujeme, že některé domácnosti můžou být zařazeny do elektronické aukce, která proběhne až v
červenci. Jedná se o domácnosti, u kterých byly podklady předány a zpracovány po stanoveném termínu
a firma eCentre je již nestihla zařadit do červnové aukce. Tyto domácnosti vyrozumíme telefonicky nebo
e-mailem.
Zákazníci, kteří se dostaví na sběrné místo, obdrží vedle smlouvy a plné moci také informaci o tom, kolik
by ušetřili při stejné spotřebě jakou měl v předcházejícím období.
Pro dokončení celého procesu změny dodavatele je třeba podepsat plnou moc v rámci procesu
změny dodavatele. Obchodník pak může provést činnost za zákazníka, čímž i z důvodu větších
zkušeností s procesem změny dodavatele může celý proces změny dodavatele urychlit. Nový obchodník
dá prostřednictvím zákazníka výpověď stávající smlouvy.
Výpovědní lhůta může být podle typu podepsané smlouvy různá. Standardně se pohybuje od 1 měsíce
do půl roku. V případě, že se zákazník rozhodne nepodepsat plnou moc pro zastupování v procesu
změny dodavatele, je nezbytné, aby si celý proces vyřídil sám. Úplný soupis nutných kroků a dalších
probíhajících činností a jejich návazností je uveden v § 30 vyhlášky č. 541/2005 Sb. v platném znění.
Dodávka od nového dodavatele
Po proběhnutí všech úkonů zmíněných výše a uplynutí výpovědní lhůty dodává zákazníkovi nový
dodavatel. O této skutečnosti by měl být zákazník informován, stejně jako by měl být informován o
skutečnosti, od kterého data byla skutečně zahájena dodávka od nového dodavatele. Pokud chce mít
klient 100% přehled o spotřebě, je vhodné, aby nahlásil k termínu změny dodavatele samoodečet
stávajícímu dodavateli. Po uskutečnění změny dodavatele obdrží zákazník závěrečné vyúčtování
spotřeby, kterým dojde vypořádání jeho závazků s původním dodavatelem.
Je nutné také nezapomenout přesměrovat platby za energie na bankovní konto nového dodavatele.
Žádáme domácnosti, ať nepodepisují, žádné jiné smlouvy mimo prostory, kde odevzdávali
dokumenty k elektronické aukci. Pokud nebudou mít možnost v těchto dnech nové smlouvy podepsat,
bude nutné jejich podpis uskutečnit v dodatečném termínu po telefonické domluvě.
Díky velkému zájmu a výrazným úsporám domácností se uskuteční druhé kolo elektronické aukce na
energie, telefony a PHM, které bude od 19.8 2013 do 20.9 2013. Před začátkem sběru bude informační
setkání občanů se zástupci společnosti eCentre a obce k elektronické aukci.
Provoz kontaktního místa
Obecní úřad v Mukařově – zasedací místnost pondělí 14 - 16 h, středa: 14 - 18 h
V případě jakýchkoliv dotazů, prosím, kontaktujte níže uvedené kontaktní osoby
Kontaktní osoby:
Ladislav Zíta tel.: 730 512 272 , e-mail: ladislav.zita@ecentre.cz
Rudolf Semanský, starosta obce Mukařov, tel.: 323 660 246, e-mail: starosta@mukarov.cz
Ing Přemysl Zima, místostarosta, tel.: 724 191 247, e-mail: premysl.zima@mukarov.cz
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Ladův kraj fandí koloběžkám
Na počátku 90. let se na českých polních a lesních cestách objevila
první horská kola a s jejich nástupem došlo k mimořádnému růstu
popularity rekreační cyklistiky a cykloturistiky. V posledních několika
letech můžeme pozorovat nenápadný nástup nové alternativy
cyklistice i pěší turistice, kterou jsou „staré dobré“ koloběžky.
Koloběžka totiž nemusí být pouhou hračkou pro děti! Ostatně i
pořizovací ceny kvalitní koloběžky, které mohou překročit hranici 10
tisíc korun naznačují, že za tím asi něco bude…
Na koloběžce můžete jet na poštu, venčit psa, můžete závodit nebo
se vydat na výlet, při kterém Vám okolní krajina nebude mizet za zády
tak rychle, jako při jízdě na kole. Jízda na koloběžce je ideální na rovině, užít si můžete sjezdy, nemusíte
se ale bát ani prudšího stoupání. Lehkou koloběžku totiž můžete pohodlně vést vedle sebe, aniž by Vám
bránila v chůzi a šlapky Vám otloukaly kotníky. Nespornou výhodou koloběhu oproti jízdě na kole či chůzi
je současné zapojení více svalů v celém těle a větší energetický výdaj. Nehrozí Vám ani nepohodlné
sezení jako po dni stráveném v sedle kola.
Díky husté síti zpevněných cest, příhodnému profilu krajiny a
„páteřní“ železniční trati nabízí Ladův kraj velmi dobré
podmínky k výletům na koloběžkách. Vytipovali jsme celkem
přibližně 200 km tras. Projet si lze krátké okruhy jen tak na
vyzkoušení, stejně jako podniknout celodenní výlety
s návratem vlakem.
Ladův kraj ve spolupráci
s Infocentrem
města
Říčany a několika hotely
v regionu připravil síť
půjčoven
kvalitních
českých koloběžek pro
dospělé, které budou od
července
k dispozici
zdejším
obyvatelům,
návštěvníkům a pro-střednictvím členských
spolkům, sportovním klubům, školám apod.

obcí,

také

Koloběžky si můžete vypůjčit v Infocentru v Říčanech,
v hotelu Oáza Říčany, Vile Vojkov, v hotelu Legner
Zvánovice, v hotelu S.E.N. Senohraby, na zámku
Berchtold v Kunicích a v penzionu Na zámečku v Kališti.

Přijďte si zkusit něco nového.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

o.s. Mukařov-sko
srdečně zve malé i velké závodníky

na II. MUKAŘOVSKOU KOLOBĚŽKIÁDU
která se uskuteční v neděli 15. září 2013 od 14:00 hodin v ulici U Zelené cesty
(mezi školou a pouťovou loukou)

Podrobný program bude včas zveřejněn
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Anketní lístek: Sociální služby v Mukařově, Srbíně a Žernovce
Tento anketní lístek navazuje na informace v článku Sociální služby, který je otisknut ve 3.
čísle dvouměsíčníku Mukařovsko. Jedná se pouze o průzkum zájmu o sociální služby. Tento
průzkum je anonymní a z jeho vyplnění Vám nevznikají žádné závazky či povinnosti. Jeho
vyplněním pomůžete vedení obce udělat si obrázek o poptávce po těchto službách.
Máte zájem
Máte zájem
Máte zájem
Máte zájem

o donášku obědů, nákupu nebo vyzvednutí léků ?Ano / Ne
o doprovod k lékaři nebo na nákup ?
Ano / Ne
o hlídání dítěte či seniora ?
Ano / Ne
o jiné sociální služby ?
Ano / Ne

V případě že ano, jaké:

……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Pokud chcete být kontaktován(a) pověřeným pracovníkem, aby s Vámi probral
Vaši situaci, uveďte na sebe kontakt:
….....................................................................
…....................................................................................................................................................................
…......................................................................................................................................................................................

______________________________________________________________
Kalendář Mukařov-ska

blahopřání

Blahopřejeme našim spoluobčanům,
kteří se v měsíci červnu a červenci
dožívají významného
životního jubilea:
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

červen

červenec

Jiřička Václav
Žernovka,
Slámová Marie
Srbín,
Petržilková Stan. Žernovka,
Hořická Božena
Mukařov,
Rodová Anna
Žernovka,
Škopková Hana
Mukařov,

5. června
6. června
7. června
15. června
16. června
27. června

Šťástková Lenka
Srbín 2.července
Nedvědová Jiřina Žernovka 6.července
Dolečková Emilie Žernovka 7.července
Kulhavá Helena
Srbín 10.července
Malá Miroslava
Žernovka 16.července
Hladká Helena
Mukařov 17.července
Holubová Jana
Mukařov 20.července
Herstusová Mir.
Mukařov 31.července
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