
Léto v plném proudu...

Rudolf Semanský, o.s. Mukařov-sko

Uplynulo j iž několik týdnů letošního horkého
léta a počasí se jak se zdá aspoň zatím
umoudři lo. Teploty nejen že odpovídají létu jak
má být, ale teplotní rekordy dokonce
překonávají dlouhodobá maxima.
Červenec a srpen, čas prázdnin, dovolených,
dlouhých dní a horkých nocí je pro většinu z
nás nejpříjemnějším obdobím v roce. I proto
jsme se rozhodli v tomto vydání Mukařov-ska
věnovat se převážně letním tématům, a to
především trochu odlehčenou formou.
Máme zde opět pouť, kterou tak jako každý rok
doprovází především tradiční bohoslužby v
mukařovském kostele, rád bych ale také
připoměl, že v letošním roce se sdružení
Mukařov-sko rozhodlo podpořit a spolu-
organizovat v rámci hlavní pouti Jarmark
l idových řemesel, který se bude konat v rámci
stánkového prodeje v prostoru vedle mateřské
školy. Během pouti nezapomeňte také navštívit
výstavu drobného zvířectva v areálu tržnice za
obecním úřadem, organizovanou
Chovatelskou organizací Mukařov.

A léto na úřadě? Jako každý rok i letos
přibude na území obce nějaký ten chodník,
provádí se nebo v brzké době bude provedeno
rozšíření veřejného osvětlení a prostým pohle-
dem lze zjistit, že i zaměstnanci obce se činí -
nejen pořádek v obci ale i údržba zelených
ploch jsou činnosti , které je třeba zajistit i v
době dovolených, nehledě na to, že sečení
trávy kolem silnic vyšších tříd je práce, které
provádíme tak trochu za správce těchto
komunikací.

S potěšením také sleduji , jak prokoukl
mukařovský rybník, jehož okolí bylo po léta
zarostlé takřka neproniknutelným houštím -
dnes, poté co se jeho údržby ujal nový
hospodář je zde pořádek, kl id a čisto, najdete
zde místo pro odpočinek a na březích tak jako
kdysi sedí rybáři. . .
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Starosti místostarosty
o prázdninách

Ing. Přemysl Zima, místostarosta obce

Tradičně je letní období vnímáno jako
„okurková“ sezóna, kdy se vlastně nic moc
neděje a zejména v počasí, jako je nyní při
psaní tohoto článku, s teploměrem úspěšně
zdolávajícím třicetistupňovou hranici se většina
l idí věnuje relaxaci v blízkosti vody. Avšak
práce na obci nelze s létem zastavit a mnohé z
nich právě čekají na delší období beze srážek.
V době, kdy čtete článek se již rozběhly práce
na výstavbě osvětlení v ul ici Do Chobotu a
velkou část letní pracovní náplně zabírá též
příprava stavby vodovodu Region j ih.
Co ale nyní velmi zaměstnává obec a co
přivodilo velké starosti , to jsou letošní povodně,
které s příchodem léta na mnoha místech
odhali ly drobné nedostatky v odvodnění v
blízkosti komunikací, polí a domů. Ještě před
opadnutím vody bylo vyhodnoceno množství
míst, kde je nutné v rámci prevence zatopení
zasáhnout a upravit terén, či zprůchodnit
zanesené kanalizace a příkopy pro případ
dalších přívalových dešťů. Pro tyto a podobně
nenadálé případy drží obec vždy rezervu v
rozpočtu, ale letošní povodně, včetně l ikvidace
následků, a preventivních opatření v kraj ině do
ní výrazně zasáhnou. Ále, vždyť stačí jen tu a
tam vyčistit škarpu a prošťouchnout trubku pod
cestou, to nemůže nic moc stát. . . říkáte si asi.
Pravda, nejedná se ve většině případů o žádné
větší stavby typu protopovodňových hrází,
nicméně dlouhá léta odkládané, a často
mávnutím ruky jako nepodstatné opomíjené
úpravy a některá nevyhovující řešení hlavně v
nedávno vybudovaných lokalitách se nyní
projevi ly naplno a nakupily do takového
množství, které dohromady již bezprostředně
ohrožuje obyvatele, majetky i přírodu. Proto
následující řádky věnuji dnešní velké starosti ,
kterou preventivní opatření před povodní jsou.
Pro vaši představu se jedná o vybudování
žlabů pro odtok povrchové vody v ulicích Do
Chobotu a Pod Hrází, odvodnění ul ice
Sportovní, kde voda ničí komunikace, oprava
nevhodně provedeného zatrubnění na vjezdu
do ulice Luční, kde propadlá ucpaná deštová
kanalizace vytvoři la při povodni efektní gejzír
přímo uprostřed cesty. Mezi další úpravy patří
položení vsakovacích drenáží do ulice U
Požáru, kde způsobuje voda škody na
komunikaci i soukromých majetcích v důsledku

přerušení drenáží z polí novostavbami, nebo
podobně oprava nevhodně vybudovaného
odvodnění v ul ici Kopretinová včetně
navazujícího vyčištění odvodňovacího příkopu
podél ul ice Na Dolách u dětského hřiště, kde
nefunkční ucpaný odvod vrhnul veškerou vodu
z polí do zahrad a na cestu, podobně jako
ucpané odvody v ulici U Požáru do Požáru.

Při hlavní kostelecké silnici to byly zásahy při
čištění propustí pod výjezdy z místních komu-
nikací a oprava propadlého zaneseného
propustku na chodníku do ulice Písecká, kde
neprůchodné propustky způsobily zaplavení
si lnice, nebo nutná úprava a vyčištění
odvodňovacího žlabu na vyústění dešťové
kanalizace z hlavní si lnice pod ulicí Lomená
včetně částečného zatrubnění. V otevřených
příkopech podél hlavních silnic bylo vůbec
zjištěno zanesení příkopů až do výše 50 cm od
původního dna, o čemž budeme nadále jednat
se správci těchto komunikací. Též byla plošně
vyčištěna dešťová kanalizace v Mukařově od
MŠ až po vyústění do požární nádrže. Mimo
oblast komunikací to byly úpravy lesních
svodnic poblíž charitního domu, na které při
povodních hasiči museli vynaložit velké úsilí,
aby ochránil i kotelnu před zatopením. Suma
sumárum si provedení těchto opatření vyžádají
celkem z rozpočtu vynaložení prostředků v
řádu několika set tisíc, neboť v řadě případů
jde o nákladné zemní práce. Po dokončení
obnovy těchto postižených míst si budeme pak
moci oddychnout, neboť další podobný příval
vody by neměl mít takové následky jako letos.
Prevence v podobě oprav a čištění dešťových
svodů ale musí zůstat i nadále na zřetel i , j inak
se při jejím zanedbání v kombinaci s po-
blázněným počasím v poslední době situace
může rychle opakovat. Přej i vám krásné
prosluněné léto a hlavně ať vody naopak zase
není málo ve studních.
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Možná si někteří z Vás ještě vzpomenou – ani ne před 20 lety stával na
křižovatce na Budech nepříl iš nápadný křížek. Zděný žulový podstavec a
litinový kříž ze 60. let 1 9. století, jakých jsou na rozcestích a návrších desítky.
V roce 1 995 se i on stal obětí řidičské nepozornosti , a pak lidské lhostejnosti .
Rozvalené části křížku ležely dlouhá léta bez povšimnutí – tedy až na ty, které
se daly zpeněžit ve sběrně.
Až v roce 2006, v souvislosti s plánováním stavby kruhové křižovatky, došlo z
iniciativy členů sdružení Mukařov-sko k "záchraně" zbytků kamenného
podstavce, které byly nvyzvednuty a uloženy v depozitu v Srbíně. Plánem o.s.
Mukařov-sko bylo křížek renovovat a po dostavbě kruhového objezdu jej umístit
do blízkosti historické křižovatky cest, které protínají naši obec. Křížek sice j iž

nemůže stát na původním místě, dočká se ale umístění nového a snad i důstojnějšího – v zálivu
mezi výjezdem na Kutnohorskou a Lomenou ulici .

Ve spolupráci s Obcí Mukařov byl připraven projekt, který
získal dotační podporu z Programu rozvoje venkova – OSY
IV Leader, z výzvy MAS Říčansko. Desetiprocentní
spolufinancování celkových nákladů projektu ve výši
64.000,- Kč zajistí o.s. Mukařov-sko z vlastních zdrojů.
Práce na obnově křížku pod dohledem nejen stavebního
úřadu, ale také duchovního správce mukařovské farnosti ,
jsou naplánovány na srpen a provádět je bude Kamenictví
p. Jordána ze Svojetic. Jeho umístění včetně úpravy okolí
jsou pak plánovány na září t.r.
Nezbývá než doufat, že obnovený křížek vydrží na svém
místě nejméně dalších 1 30 let. I když poutníků, kteří by u
něj spočinul i v modlitbě, se už dnes mnoho nenajde, třeba i
nám všem, kdo kolem kroužíme v každodenním shonu,
připomene, že je dobré se občas zastavit a zamyslet nad
tím, co nás přesahuje, i nad tím, co tu po nás zůstane.
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Vodovod Žernovka  kroky k postupné nápravě majetkoprávních vztahů
Dr. Jaroslav Šalda, obecní úřad Mukařov

Obec Mukařov zaháji la přípravné kroky k nápravě dosud neřešených majetkoprávních vztahů.
Jde zejména o případy, kdy obec ve veřejném zájmu užívá části některých pozemků, které jsou v
osobním , státním, nebo soukromém vlastnictví j iných subjektů, a nemá k nim zajištěn pro výkon
tohoto zájmu příslušný písemný smluvní vztah. Konkrétně se jedná o vybudované vodárny,
přináležící studny a vrty včetně položených vodovodních řadů v obci Žernovka, které se nacházejí
na pozemcích státních institucí, správců s právem na pozemcích hospodařit i soukromých osob.
V rámci I . etapy, která se uskutečnila v květnu a červnu 201 3, bylo provedeno geometrické
zaměření vodovodního řadu v katastru Horka a zahájena příprava na zmapování trasy vodovodního
rozvodu pro oblast Zájezdí. Ze strany obce je tento krok nevyhnutelný, neboť praxe provozování
obou vodovodů ukazuje na nezbytnost, mít vlastnická práva a z nich plynoucí vztahy vyřešeny.

Vodní zdroje jsou deklarovány jako užitkové s využitím pro cca 82 nemovitostí. . Postupné
snižování životnosti zařízení, potřebné pro čerpání, úpravu a distribuci vody, vyvolává stále častější
potřeby jeho oprav a následného zhodnocování. Bez narovnaných majetkových vztahů mezi obcí a
vlastníky pozemků, formou tzv. „vymezení rozsahu věcných břemen k částem pozemků“, bude
možno práce na zajištění funkčnosti obou vodovodních soustav zajišťovat s obtížemi nebo vůbec.

Přejeme si proto, aby narovnání léta neřešených záležitostí bylo uskutečněno na základě
vzájemné vstřícnosti a s maximální mírou ohleduplnosti všech smluvních stran. Jen tak se podaří i
nadále udržet oba vodní zdroje i místní rozvody funkční a v dobré kondici.

J. Šalda, člen pracovní skupiny „Vodovod Žernovka“

o. s. Mukařovsko chystá obnovu křížku Na Budech
Dr. Kateřina Čadilová, o.s. Mukařov-sko
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Léto – čas prázdnin, koupání,
výletů, dovolených...ale taky žní.

Ing. Marcela Eichnerová,
předsedkyně o.s. Mukařov-sko

Žijeme na venkově a ten je od nepaměti se
žněmi spojen. V dnešní době dost l idí žňové
práce možná ani moc nevnímá a setká se nimi
jako s něčím, co ho spíš obtěžuje – kombajny
jezdí za zahradou do nočních hodin, hlučí,
práší, traktory převážející obilí zdržují na sil-
nicích a za nimi se tvoří kolony se vztekajícími
se a spěchajícími řidiči. Snad jedině pro malé
děti je pořád ten kombajn na poli atrakcí a touží
se v něm svézt.

Vždycky je mi dost líto, když slyším vtipkovat
posměváčky, že „největším nepřítelem země-
dělce je jaro-léto-podzim-zima“. Když se nad
tím zamyslíme, tak je to ale krutá pravda.
Známé heslo „poručíme větru, dešti“ se zatím
nikomu realizovat nepodaři lo a snad každý
zahrádkář ví, že když něco pěstuje, je to
závislé od zasazení až po sklizeň na počasí.

Svatá Markéta vede žence do žita nebo Svatá
Markéta hodila srp do žita, to jsou obdoby
pranostiky na svátek Markéty 1 3. července,
kterážto doba byla a stále je takovým
pomyslným začátkem žní. Žně byly vždycky
vrcholem sedlákova celoročního očekávání a
snažení a není tomu jinak ani dnes. Mění se
pouze stroje a technologie. Moderní kombajny
a traktory jsou vybaveny počítači, kl imatizací -
jen ta jej ich astronomická cena moc
neodpovídá ceně, za kterou se prodává obilí
jako prvotní produkt, ale to je j iná kapitola.

Dnes už asi nejen děti ani nebudou vědět,
že se sekalo ručně kosou, co to bylo vázání
povřísel, stavění obilí do panáků a pak jej ich
svážení do stodol žebřiňáky taženými koňmi. . .
Ano, to je dávná historie a připomínají nám ji
snad už jen dobové obrázky. Co ale zůstává
pořád stejné je obilí, z něhož se vyrábí mouka,
chléb, pečivo a mnoho dalších výrobků, které
denně konzumujeme, aniž by nás napadlo
pátrat po jeho původu. . . .

Prázdninové dění ve škole
Dr. Jana Novotná, ředitelka ZŠ Mukařov

Konečně nastaly dlouho očekávané
prázdniny, na které se vždy těší nejen děti, ale i
pedagogové. 28.6. odešly děti a škola se
ponoři la do ticha. Ovšem ne na dlouho. Hned
po prvním prázdninovém víkendu nastoupil i do
školy řemeslníci a nastal pracovní šum.
Škola nejprve dostala dárek ve formě nátěru
veškerých radiátorů, které to už potřebovaly.
Vzápětí na to ožily barvy všech tříd a chodeb
všech budov díky novému vymalování. Měsíc
červenec byl uzavřen kompletním umytím
oken. Druhou polovinu prázdnin vyplní úkl id
všech prostor, drobné i větší opravy , které jsou
prováděny během celých prázdnin. Zarostlá
místa na okrasných místech budou vypleta a
oživena. Chceme totiž, aby se dětem ve všech
prostorách školy líbi lo a doufáme, že ony na
oplátku ocení množství práce, která byla
během jej ich volna vykonána, a budou se ke
svému okolí chovat tak, jako by se o jeho
úpravu postaraly samy. ; -)

J. Novotná

srdečně zve malé i velké závodníky

na II. Mukařovskou koloběžkiádu

Termín konání: neděle 1 5. září od 1 4:00
Místo konání: ulice U Zelené cesty

(mezi ZŠ, MŠ a charitní loukou)

Závodníci se mohou účastnit rychlostního
závodu koloběžek na 1 00m

a jízdy zručnosti

Občerstvení zajištěno, během akce bude
probíhat i doprovodný program

jako např. jízda na ponících,
opékání buřtů

Možnost zapůjčení koloběžek
Ladova kraje přímo na místě
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Někdo se tomu možná usměje, ale po
celém životě stráveném v zemědělství na
mě z toho padl trochu smutek, že snad
nenastane doba, kdy zjednodušeně řečeno,
budou děti mít v povědomí krávu pouze
jako fialovou „Milku“.

M.E.

Oslavou ukončení žní vždy byly dožínky. Ještě
v 1 9. století to byla slavnost venkovanů, kteří
pracovali na panské půdě. Za první republiky
se charakter těchto oslav proměnil ve
společenskou zábavu. Dožínky byly spojovány
s odvážením posledního nákladu obilí z pole.
Poslední uvázaný snop, říkalo se mu „baba“,
byl obřadně převážen do statku, děvčata ho
vyzdobila polními květy, nesměl chybět ani
dožínkový věnec upletený ze všech druhů
pěstovaného obilí na polích hospodáře a také
vyzdobený polními květy. Ženci pak obřadně
předali hospodáři poslední snop i věnec,
kterému pak hospodář věnoval zvláštní
pozornost a pověsil jej nejčastěj i do síně, kde
visel až do příštích žní. O Vánocích z něj
hospodyně vydrol i la trochu zrna, které symbo-
l icky přidala na Štědrý den do krmení drůbeži
a dobytku a také do obilí určeného k nové
setbě, aby se i další rok daři lo.
Dožínková zábava se pak ze dvora přesunula
do hostince, kde pokračovala do pozdních
hodin při muzice. I ta dožínková zábava v naší
době dost ubývá nebo mění charakter. Ten
původní si zachovává pouze v některých
oblastech zejména Moravy a Slezska.
Je to příležitost k setkání a společenské zába-
vě pro obyvatele vesnice i přespolní, nechybí
krojované průvody, vystupují folklórní soubory
a leckde se z toho stává turistická atrakce.

A co na závěr tohoto odlehčeného letního
zamyšlení… ?

Zemědělský svaz ČR se rozhodl řešit jeden
z klíčových problémů současného zemědělství
– nezajištěnou generační obměnu pracovníků
a ne příl iš pozitivní vnímání zemědělství v
očích veřejnosti .
Je patrné, že popularita zemědělství jako
takového je rozhodujícím faktorem při volbě
budoucího povolání a nenaplněné zemědělské
obory na středních odborných školách jasně
ukazují, že za pár let bude jen minimum
kvalifikovaných pracovníků. Proto byl vytvořen
projekt „Zemědělství ži je“, jehož cílem je
zlepšit obraz zemědělství v očích veřejnosti ,
informovat děti a mladé lidi o důležitosti a
nenahraditelnosti zemědělství a ukázat, jaké
ve skutečnosti je, aby poznali , co všechno
obnáší práce farmáře, jak vznikají potraviny a
kdo a jak se stará o naši kraj inu.

Za tímto účelem se uskutečnila řada
dvoudenních akcí „otevřených dveří“ po
zemědělských podnicích. Návštěvnost byla
veliká - zejména školních dětí a pak vždy v
sobotu rodičů s dětmi. Bylo pro mne
překvapením, že zejména pro děti bylo
opravdu zážitkem zblízka si prohlédnout krávy,
telata, pochovat si třeba sele, vystoupat do

kabiny sklízecí mlátičky nebo
vidět dojírnu. Bylo

vidět, že většina z
nich to vidí poprvé
v životě naživo!



Zvýšenou aktivitu podomních prodejců v
místech, kde se chystají elektronické aukce,
zaznamenávají stále častěj i firmy, které pro
obyvatele e-aukce pořádají.
"Dobrý den, neplatíte za elektřinu a plyn příl iš?
Ano? V tom případě pro vás mám vynikající
zprávu! Už jste slyšel o elektronické aukci?"
Podobná slova slyšel před pár dny u svých
dveří i pětačtyřiceti letý Jan Vrátný.
Není zvyklý nakupovat cokoliv od podomních
prodejců, přesto poslouchal dále. Zaujala jej
zmínka o elektronické aukci.
"Něco jsem si k tomu zjišťoval, ale možnost
podepsat smlouvu doma, jsem nezaznamenal.
Proto mne to zajímalo," vysvětl i l Jan.
"Byla to ale bouda, chtěl i jen, abych změnil
dodavatele. Žádali vyúčtování a po mém
odmítnutí následovaly hrozby. Dělám prý
obrovskou chybu, protože ceny se budou
zvedat a podobně. V tu chvíl i jsem jim zavřel
dveře před nosem," popsal vyučený elektrikář.

O podobných případech firmy, které pro
obyvatele e-aukce pořádají vědí.
"Zaznamenali jsme několik případů, kdy se
podomní prodejci vydávali za zástupce naší
společnosti , nebo kdy obcházejí domácnosti s
tím, že jsou vítězi e-aukce a přesvědčují k
podpisu smluv," připusti la Alice Mazurková ze
společnosti eCENTRE, která nabízí l idem
pomoc při hromadném nákupu elektřiny a plynu
například na Ostravsku, Bruntálsku nebo nyní
na Frýdecko-Místecku.

"Snažíme se lidi informovat o těchto případech
a radíme jim, aby podomním obchodníkům
nenaletěl i . Pokud se někdo chce zařadit do
aukce, musí se sám přihlásit u naší společnosti
nebo na kontaktních místech.
Také smlouvy pro zařazení do aukce se
podepisují na centrále firmy, nebo na
kontaktních místech.
"Také my jsme už zaznamenali první případy,
kdy se podomní prodejci vydávali za vítězného
dodavatele z e-aukce a snažil i se s l idmi
podepsat nové smlouvy,"aposledy přání
obyvatel vyslyšel Příbor na Novojičínsku.

Ladislav Zíta, manažer obchodní skupiny

Mobil : +420 730 51 2 27

E-mail : ladislav.zita@ecentre.cz
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Caorle 2013
Jana Novotná a žáci ZŠ Mukařov

Každým rokem vyjíždí žáci Základní školy
Mukařov na poznávací a vzdělávací zájezd do
přímořského letoviska Caorle, které se nachází
na severu I tál ie.
I letos se tak stalo, a tak žáci převážně z 9. tříd
vyrazil i 1 4.6. 201 3 na místo určení. Ubytovali se
v rodinných stanech. Stravu zajišťuje přímo
naše škola a kuchyně p. učitele Novotného je
j iž dávno vyhlášená.

Během zájezdu děti navštívi ly historické
městečko Caorle, které je charakteristické
především svými malebnými ul ičkami. Někteří
žáci navštívi l i město Benátky, kam doplul i lodí.

Upozornění  podomni prodejci
lákaji na úsporu energie
v eaukcích

Úmorné vedro na zpáteční cestě zmírni lo místo
na přídi lodi, které se stalo díky narážejícím
vlnám velmi příjemným.
Oblíbeným místem je bezesporu Aquafol ie
přímo v Caorle, které láká četnými tobogány,
vel ikými bazény s umělými vlnami a
trampolínou. I díky nádhernému počasí s teplým
mořem se letošní zájezd vydaři l a určitě se
těšíme i na další ročníky.
Pozn. Zájezdů se mohou zúčastnit i zájemci
z řad veřejnosti , a to jak v červnu, tak i
v červencovém termínu.



Americká rocková legenda v Mukařově

1 3. září 201 3 se v rámci svého evropského turné zastaví v Česku ADAM BOMB, newyorský
hudebník, a to přímo u nás, v Music Baru Kravín. Koncert začíná v 1 9, 00 hodin.
Adam Bomb vystoupí se svou dynamickou show, plnou ostrých kytarových riffů a pyrotechnických
efektů. Svou kariéru začal Adam v roce 1 979 se svou skupinou Tyrant. Opravdový zlom nastal o
rok později , kdy se setkal s Eddiem Van Halenem. Od roku 1 982 spolupracuje postupně s Izzym
Stradl inem ( pozdějším spoluzakladatelem Guns n’Roses ). V dalších letech nahrává se členy kapel
AC/DC , Aerosmith a dalšími. Na svém kontě má sám 1 4 alb a spolupráci s mnoha velikány, jako je
Chuck Berry nebo John Paul Jones z Led Zeppelin.
Adamova show jsou opravdovou rockovou lahůdkou, takže jej ich návštěvníci, především milovníci
dobré muziky, se mají vždy nač těšit.
Předkapelu v Mukařově mu tvoří nadějná rocková formace Nasty Ratz.

Těšíme se na společný zážitek.
Hynek Novotný
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V dnešním vydání navazujeme na seriál rozhovorů se zastupiteli obce
a protože se snažíme postupovat podle abecedy shodou okolností
vychází tentokrát rozhovor na "staronového" zastupitele pana Jiřího
Röslera, který se zastupitelem obce stal před několika měsíci.

V mukařovském zastupitelstvu jste druhé volební období  jste tedy staronovým zastupitelem
 pozorujete nějaké rozdíly oproti svému předchozímu působení zde?

Velkou výhodou je, že j iž znám hodně svých kolegů zastupitelů, a tím je mezi námi mnohem lepší
souhra při řešení jednotl ivých problémů a úkolů v obci. Také se lépe orientuj i v činnosti zastupitele
oproti působení v předchozím zastupitelstvu.
Mohl byste čtenářům pár slovy popsat Váš vztah k obci kde žijete a důvody proč jste
kandidoval?

V Mukařově žij i se svou rodinou téměř 20 let. Za tuto poměrně dlouhou dobu se tvář obce velmi
výrazně změnila k lepšímu. Kandidoval jsem právě proto, abych se měl možnost na dalších
kladných změnách obce podílet a přispěl svými zkušenostmi k rozvoji obce a spokojenosti občanů.
Práce v zastupitelstvu s sebou nese i zvýšený zájem občanů  pozorujete tento jev a s čím se
na vás nejčastěji lidé obrací? Čemu se v zastupitelstvu věnujete právě Vy?

Zvýšený zájem občanů jako zastupitel až tak moc nepozoruj i , spíše se mnou spoluobčané při
setkání diskutují o problémech v obci a tom, co je zrovna tíží. Hodně problémů vidíme v obci stejně,
jako např. stav komunikací, nepořádek v obci (zejména v blízkosti kontejnerů) černé skládky v lese,
ubývající zeleň apod. Já osobně se v zastupitelstvu věnuji právě zeleni a veřejnému pořádku.
Máte nějakou představu o tom, co konkrétně by šlo v obci změnit k lepšímu a je reálné to
prosadit?

Osobně si myslím, že stav komunikací je v některých ulicích velmi špatný a určitě je reálné v
nejbl ižším časovém horizontu tyto problémové komunikace opravit. Přál bych si, aby se zvýšila
osvěta se spoluobčany, ohledně pořádku v obci a okolí, týkající se zejména mládeže a pejskařů.
Máte nějaký vzkaz či radu pro občany, kteří by chtěli napomoci tomu, aby se v Mukařově žilo
ještě lépe?

Každý z nás může určitě pomoci vhodným námětem a způsobem řešení v určité oblasti , ve které je
znalý a úřad bude rád dále zpracovávat náměty a připomínky jednotl ivých občanů na zlepšení jej ich
života v obci. Každý máme jiné zkušenosti a také nároky. Rád bych apeloval na občany, vzhledem k
novele zákona o životním prostředí, která umožňuje kácení dřevin na svém pozemku bez povolení,
aby zvážil i , dopad úbytku zeleně na naše prostředí v Mukařově a okolních obcích.

Děkuji za rozhovor

Rozhovor se zastupitelem  Jiřím Röslerem
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