...co si přát?....

Rudolf Semanský, o.s. Mukařov-skc

. ...rok utekl jako voda a na dveře už klepe

Štědrý den a konec roku...

Při této příležitosti jsme se rozhodli vydat
speciální vánoční číslo Mukařov-ska, ve kterém
se všechny články a příspěvky "točí" kolem
těchto adventních dní...
Prosinec v naší obci je právě i díky adventu
bohatý na kulturní a společenské události, ať již
jsou to nejrůznejší setkání, besídky nebo
společneské akce. V dnešním vydání se tak
dočtete o pořádání Mukařovské hvězdy hvězd,
mikulášských besídek a samozřejmě i rozsvěcení vánočního stromu, výstavě betlémů a
adventním období...
A co si přát? Díky novém občanskému zákoníku,
který začne platit od 1 . ledna je to trochu
jednodušší. Zákonodárce totiž hned v úvodu v §
4 stanovil, že každý z nás má rozum
průměrného člověka i schopnost užívat jej s
běžnou péčí, v § 7 pak zákon předpokládá, že
jsme slušní lidé..

Přeji Vám, ať v roce 201 4 potkáváte co
nejvíce rozumných a slušných lidí.....
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Slovo místostarostky k adventu....
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Ing. Marcela Eichnerová, místostarostka obce

V dnešní uspěchané době se vlivem civilizačních vymožeností stále více vzdalujeme staletí
zažitým zvyklostem, které ovlivňovaly život našich předků v době zimního slunovratu. Možná i proto
se v adventu prolínají přírodní, pohanské a církevní zvyky a tak kupříkladu kruhová podoba
zeleného adventního věnce symbolizuje ustavičnou cestu slunce a zároveň i věčnost a symbol pro
přírodní sílu. Od nepaměti byly zelené větve přinášeny do domů a chatrčí, neboť se věřilo, že vonící
větve jedlí slouží přátelským lesním duchům jako útočiště.
Adventní věnec zdobený chvojím a čtyřmi svícemi v počtu adventních nedělí je symbolem adventu
přibližně 1 50 let. První adventní věnec měl podobu dřevěného kola od vozu a jeho dějiny sahají do
nejnižších sociálních vrstev obyvatel Hamburku.
V roce 1 839 poprvé pověsil kněz Záchranného ústavu pro opuštěné děti od stropu dřevěný kruh se
svícemi. Světlo z hořících svící má symbolizovat také rozptýlení temnoty a strachu. Dnes je advent
využíván zejména komerčně a má málo společného s křesťanskou tradicí. Adventní věnec pak pro
mnohé představuje jen dekorativní předmět, kterým si před Vánoci zdobí své domácnosti.
Název advent je z latinského slova adventus - znamená příchod, evokuje přípravu a očekávání
Vánoc. První slavení adventu začíná někdy koncem 4. století v jižní Galii ve Španělsku, dochovány
jsou i známky adventní liturgie z 5 .století z italské Ravenny. Západní církev slavila různý počet
adventních nedělí (4 až 6), teprve v 1 0. - 11 . století se ujal čtyřtýdenní advent v celém
galskofranckém prostoru.
Pravoslavná církev dodržuje až dodnes šestitýdenní advent, který trvá od 1 5. listopadu do
24.prosince, a to jako postní období. Datum první adventní neděle je pohyblivé neboť poslední čtvrtá
neděle připadá vždy na neděli před 25.prosincem, proto někdy může připadnout i na Štědrý den.
Konec adventu představuje západ slunce Štědrého večera. Advent je jakousi dobou zklidnění, což
odpovídalo životnímu stylu našich předků za dlouhých prosincových nocí. Jednotlivé adventní
neděle se označují jako železná, bronzová, stříbrná a zlatá. Neměl by to však pouze čas horečných
nákupů, ale má mít především svůj duchovní obsah.
V době adventní se slaví také svátek Svatého Mikuláše. Historicky doloženými daty týkajícími se
osoby Mikuláše je jeho narození kolem r. 280/286 v Patrasu (Řecko), dále asi rok 300, kdy se stal
jako mladý biskupem v Myře v tehdejší Lykii (dnes Turecko).
V období pronásledování křesťanů se dostal do zajetí, kde byl mučen. O jeho životě a působení se
toho příliš neví. Dnem smrti byl právě 6. prosinec mezi lety 345 a 351 . Legendy i historie vytvořily
obraz jeho osoby – světec, přítel dětí, patron zajatců, mučedník, pomocník v nouzi. V předvečer 6.
prosince navštěvuje muž s bílým vousem (často v doprovodu čerta a anděla) děti a obdarovává je
nebo je kárá pro jejich prohřešky. Pokud se neobjeví osobně, lze za oknem nalézt sáčky naplněné
sladkostmi a ovocem. Mikulášův kult se šířil asi po dvě staletí po jeho smrti a přesáhl na celou
řeckou církev a později i na slovanské země. K největšímu Mikulášovu uctívání došlo od 8. století v
Rusku, jehož je od té doby patronem. Kult se pak dále šířil také v Evropě, v Čechách jsou nejstarší
záznamy o mikulášské nadílce ze 1 4.století.
Tolik velice stručně o tomto předvánočním období, které by nám mělo navodit atmosféru klidu,
pokoje, lásky, přátelství, rodinné pohody a pospolitosti, kterým by svátky vánoční měly být.
Přeji všem krásné spokojené Vánoce !
Marcela Eichnerová, předsedkyně OS Mukařov-sko a místostarostka obce

– dvouměsíčník pro Mukařov, Srbín a Žernovku – 6/2013

Domácí buchty, chlebíčky
a hodný Mikuláš
Helena Vlnařová, mateřské centrum Mukařov-sko
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Šavrdovi, andělovi Monice a starostovi
Rudovi Semanskému, který „umí“ tak
strašného čerta, že nám ho závidí i v
Říčanech.

Ve velkém sále mukařovské sokolovny se v
sobotu 7. prosince uskutečnila tradiční
Mikulášská besídka. Pro děti byly připraveny
dílničky – každý si mohl vyrobit vánoční
stromeček z papíru a nechybělo oblíbené
zdobení perníčků barevnými bonbónky.
Navíc si děti i rodiče mohli vyrobit pro štěstí
andělíčka z korálků. Všechny příjemně
rozveselilo a nabilo tancování, které vedla
úžasná Markéta Dostálová z Tehovce.

Nezapomněli jsme ani na občerstvení –
malí i velcí si mohli dopřát nejrůznější
domácí koláče a buchty, sladkosti a letos
jsme připravili překvapení v podobě
chlebíčků.
Když si děti užily dílničky, najedly se, napily,
zaběhaly si v tělocvičně, vyčůraly se a
zatancovaly, pak přišel čas, abychom společně
zavolali Mikuláše, čerta a anděla. Voláme ho
všichni dohromady, aby se děti nebály a také,
aby byly připravené a nestrachovaly se, že se
čert znenadání přižene.

V neposlední řadě děkuji všem „holkám“, které
chodí s dětmi do našeho mateřského centra.
Ochotně upekly koláče i perníčky a vůbec jsou
všechny úžasné. Utvořily dobrou partu a díky
nim panuje v mateřském centru pohodová
atmosféra, kde nikdo neřeší, kolik máte kilo, jak
jste oblečená, nebo že už fakt potřebujete
obarvit vlasy.

Jsem ráda, že mateřské centrum Mukařovsko stále „žije“, a to především díky
obecnímu úřadu, který nás podporuje a také
škole, jež nám poskytuje zázemí v budově
družiny, kde máme hernu. Díky tomu můžeme

pořádat podobné akce pro širokou veřejnost –
nejbližší plánovaná bude Masopust. V mnoha
okolních obcích se buď nic neděje, nebo se
sáhne do obecní kasy a zaplatí se velká částka
nějaké agentuře.

A když už jsem v tom děkování, tak
samozřejmě nesmím zapomenout na místní
sokol, který nám zdarma půjčil tělocvičnu.
Bližší info na
www.mcmukarovsko.estranky.cz
Naším cílem rozhodně není děti vyděsit k smrti.
Letos se role Mikuláše ujal Jiří Šavrda, který
vystřídal Vítka Šoupala, který ochotně tuto
„funkci“ vykonával mnoho a mnoho let (díky
Vítku). Mikuláš k dětem hezky promluvil o tom,
co je správné a co není. Krásný anděl Monča se
za děti přimlouval, ale hrozivý, obrovský čert
měl stále připravený kouzelný pytel na zlobivé
děti. Děti krásně reagovaly, slíbily všechno, co
se slíbit dalo a nakonec společně zazpívaly
písničku. Za odměnu každý dostal od anděla
dárek.

Chtěla bych poděkovat všem, kteří pomohli
mukařovského Mikuláše připravit – panu

Pokud chcete přihlásit své děti na kurzy
tancování k Markétě Dostálové, které se
konají v multifunkčním domě v Tehovci,

informujte se na tel.: 736 786 229

nebo
email: avrilka8@seznam.cz
více zde: http://mdance.webnode.cz

– dvouměsíčník pro Mukařov, Srbín a Žernovku – 5/2013
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Rozsvěcení vánočního stromu

Rudolf Semanský, starosta obce

V letošním roce dostalo rozsvěcení
vánočního stromu na mukařovské návsi
slavnostnější ráz. Pro zpříjemnění sváteční
atmosféry připravuje každoročně již několik let
obecní úřad na mukařovské návsi vánoční
strom, který pak ještě před Štědrým dnem
zdobí vlastnoručně vyrobenými ozdobami děti z
mateřské školy a prvních tříd základní školy.
Na konci lońského roku jsme se na návrh
mukařovských hasičů rozhodli celou akci
pojmout o něco více slavnostněji a tak jsme
společně s nimi a dalšími místními sdruženími
připravili na první adventní neděli slavnostní
rozvěcení vánočního stromu se setkáním pod
širým nebem, doplněné bohatým svátečním
programem. Organizační přípravy započaly již
začátkem listopadu. Obecní úřad obdržel jako
sponzorský dar vánoční strom od prodejny
Elektro Flip a zajistil jeho umístění na návsi v
Mukařově.

O nákup výzdoby a osvětlení se společně
postarala obec a mukařovští hasiči.
Se školkou a školou bylo domluveno malé
občerstvení a výzdoba z jejich dílniček a škola
doplnila program o dětské pěvecké vystoupení.
Místní organizace TOP09 dohodla s
mukařovskou farností časový harmonogram tak,
aby na sebe navazovala možnost zažehnutí
betlémského světla a adventní zpívání v
kostele, sdružení Mukařov-sko pak připravilo
mimo občerstvení také dílničku na výrobu

ozdob, lití vosku u ohrádky s živým beránkem a
reprodukovanou vánoční hudbu. V mukařovské
knihovně se souběžně s touto akcí konala
výstava betlémů, takže návštěvníci měli
možnost shlédnout nejen různé verze tohoto
symbolu Vánoc, ale i nově zrekonstruované
prostory knihovny.
Mukařovští hasiči, kteří již od dopoledních
hodin připravovali zázemí, stoly a nezbytné
ohně pro ohřátí, představili svůj nový
cateringový přívěs, kde každý mohl ochutnat
jak z již zmiňovaných výrobků dětí a místních
sdružení, tak i z pekárny Oskar a především
teplého bufetu cateringového vozu. Ten byl po
celou dobu v permanenci a jeho obsluha se
měla až do konce akce co otáčet.
K naší radosti se veškeré pochoutky snědly a
snaha všech zůčastněných tak byla odměněna
nejen spokojeností návštěvníků,
ale i tím, že jim
chutnalo.

Věřím, že rozsvěcení vánočního stromu se
líbilo, stane se
tradicí a děkuji
tímto všem, kdo
se na jeho zdárném
průběhu
podíleli.
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Adventní světlo v Mukařově

Mgr. Ondřej Jakob, předseda TOP09 Mukařov

Jsem velmi rád, že rozsvícení vánočního
stromu v Mukařově na první adventní neděli
bylo podařenou společenskou akcí. Součástí
tohoto odpoledne byla i možnost navštívit náš
krásný místní kostel a připálit si adventní svíci
v lucerně. Právě toto světlo je symbolem
duchovního rozměru adventu.

O tuto možnost lidé projevili velký zájem.
Samotnému rozsvěcení stromu tak přihlíželi
desítky lidí s rozsvícenou lucerničkou v ruce.
Na začátku jsem požádal jsem zámečníka
Ladislava Bajera ze Svojetic, zda by pro tuto
příležitost nevyrobil lucernu, ze které by si lidé
světlo mohli připálit a která by zůstala i do
budoucna v kostele. Viz.
článek jeho
samotného.
Advent samotný vychází
z latinského
"adventus", znamená
příchod Vykupitele
Ježíše Krista. Pro křesťany je toto období
především časem zklidnění a očekávání.
O první neděli, zvané železná, je čas zapálit
první ze čtyř svící na adventním věnci.

Adventní doba, jejíž barva je fialová, skončí se
západem slunce o Štědrém večeru. Historie
adventu sahá až do 5. století do Itálie.
Tradice adventních věnců byla založena v první
polovině 1 9. století německým teologem
Johannem Wichernem v přístavním městě
Hamburku. Zapalují se čtyři svíce ,,pokoj, víra,
láska a naděje“.

Poděkování za pozvání na první
adventní neděli v Mukařově
Ladislav Bajer, Svojetice,
člen místní organizace TOP 09 Mukařov

S přátelskou pozvánkou na setkání u
příležitosti první adventní neděle v
Mukařově jsem obdržel kamarádskou
poptávku, zda by bylo možné, abych
obstaral lampu, ze které by si mohli lidé
odnést adventní světlo z mukařovského
kostela. Rád jsem takovou zakázku zajistil.
Zakázková zámečnická práce je moje obživa a
tak jsem pro tuto příležitost malou lucernu
vyrobil a předal k užívání.

Už během svátečního adventního odpoledne u
vánočního stromu na návsi v Mukařově jsem
pozoroval drobné hemžení dětí a dospělých,
kteří chodili se svými světýlky jako světlušky. V
určený podvečerní čas jsem si šel
vyposlechnout pana faráře a vystoupení sboru
v kostele. Zde jsem ji uviděl. Na stolku
uprostřed kostela stála lampička s hořící
svíčkou. Lidé v poklidu přicházeli, přenesli
plamínek do svých lucerniček a drobné světélko
si odnášeli s sebou domů.

A tady mi došlo, že já nejsem tím dárcem,
ale že jsem tím obdarovaným. Malá titěrná

lampička pomohla přenést světlo do dalších
domovů a u těch světýlek, symbolů pokoje, víry,
lásky a naděje se lidé v předvánočním čase v
dobrém scházejí. Nemívám často podobnou
práci, zakázku, která, i když je malá, se svým
účelem a dosahem může týkat tolika lidí kolem
mne. Přinášet jim radost a já pak mohu být v
přeneseném smyslu její součástí.
Za tento, pro mne slavnostní zážitek a pocit,
Vám všem chci poděkovat.

– dvouměsíčník pro Mukařov, Srbín a Žernovku – 6/2013

Z mukařovské knihovny

Alexandra Jeriová, knihovnice

Letošní rok byl pro obecní knihovnu velice
úspěšný. Přibylo dospělých i dětských
čtenářů a žáci ze ZŠ a školáčci z MŠ přišli
několikrát na exkurzi. Zvětšil se knihovní fond,

byly nainstalovány další regály včetně nového
výpůjčního pultu a dnes mohu prozradit, že
knihovna se historicky poprvé chystá na
rozšíření provozní doby do dvou dní v týdnu :-)
S velkým úspěchem se v naší knihovně konala
1 . adventní neděli výstava betlémů v rámci
rozsvěcení Vánočního stromu. Lidé, kteří se zde
sešli obdivovali krásu vystavených betlémů,
trochu se i ohřáli, popovídali a když prošel stý
návštěvník, přestala jsem počítat. Pro Vás, kteří
jste se nemohli přijít podívat jsme alespoň na
zadní stránku dnešního čísla Mukařov-ska
umístili pár fotografií.
Velký dík patří vedení obecního úřadu, bez
něhož bych nemohla své představy
uskutečňovat. Závěrem bych ráda upřesnila
otevírací hodiny pro veřejnost, které budou platit
od 1 4. ledna a to v úterý 1 3,00 – 1 7,00 a ve
čtvrtek 1 0,00 – 1 2,00 a 1 3,00 – 1 7,00 hodin.

Dovolte mi ještě, abych Vám popřála
krásné Vánoce
a mnoho zdraví a radosti v roce 201 4.
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Zimní zprávy z mateřské školky

Mgr. Zuzana Tůmová, Mgr. Jana Valentíková
MŠ Mukařov

Letošní podzim se opravdu vydařil. Příjemné
podzimní počasí nám umožňovalo být stále
venku a užívat si školkové zahrady i delších
vycházek do lesa. Během celého měsíce října
probíhal celoškolková venkovní výstava
přírodnin a výrobků z nich, do které se zapojili i
děti s rodiči a vytvořili opravdu krásné výrobky.
Také jsme zhlédli několik divadelních pohádek
„Houbařskou pohádku“, „O Malence“, „Sněžibábu a čerta“. Dětem se moc líbily a pozvali
jsme také na ně naše kamarády ze školičky od
paní Vaněčkové.
V rámci celoročního projektu „Dny Země“ jsme
oslavili „Den stromů“, zúčastnili se výukového
programu o třídění odpadu „TONDA OBAL NA
CESTÁCH“ a zapojili se do „barevného
měsíce“. Každé úterý bylo ve znamení nějaké
podzimní barvy a tomu byl přizpůsoben celý
dopolední program.
Společně jsme připravili programy a výrobky na
třídní besídky, které probíhají v prosinci a také
jsme se tešili na příchod „Mikuláše, čerta a
anděla“. Jako již tradičně nám s organizací
pomohli místní hasiči. Bylo to moc hezké, i když
někteří jsme se trochu báli……..
No a pak jsme pekli cukroví a vyráběli ozdoby
na obecní vánoční strom, který se rozsvítil 1 .
1 2. aby zahájil advent.

Přejeme Vám všem, aby byl krásný a strávený
v přijemé pohodě. Celý kolektiv a děti z MŠ
PROSINEC
ZDOBENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
1 6.1 2. DIVADLO V MŠ - POPLETENÁ ZIMNÍ
POHÁDKA (DIVADLO KOLOBĚŽKA)
MIKULÁŠ V MŠ
BESÍDKY
JEŽÍŠEK V MŠ
BARDÁČEKVÁNOČNÍ
KONCERT
V ŘÍČANECH

Opožděné poděkování....
Rudolf Semanský, starosta obce

O tom, že život nepřináší jen radostné chvíle ví každý z nás. Tím nejsmutnějším
okamžikem je, když nás opustí blízký, pracovitý a dobrosrdečný člověk. Až potom
si totiž uvědomíme, co pro nás znamenal a že jsme mu možná nestačili něco říci.
Začátkem listopadu nás takto opustil pan Šafránek, člověk, spjatý se Žernovkou
tělem i duší a dlouholetý správce místního vodovodu. Odešel a my jsme mu ani
nestačili poděkovat a říci, co pro nás znamenal. Čest jeho památce!

– dvouměsíčník pro Mukařov, Srbín a Žernovku – 6/2013
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Hasíkova prevence v adventním
čase

Mukařovská Hvězda hvězd 201 3

Dr. Jana Novotná, ředitelka ZŠ Mukařov

30.11 . 201 3 se konal již 1 0. ročník dětské
pěvecké soutěže o Mukařovskou Hvězdu
hvězd. Tato soutěž by se nemohla konat bez

přispění různých sponzorů, z nichž největším je
Obec Mukařov. Mezi další sponzory patří
Obchodní dům Flip, Zelenina p. Budského a
sponzoři z řad obyvatel Mukařova. Všem moc
děkujeme.
I letos děti soutěžily ve třech kategoriích:
6-1 0 let, 11 -1 5 let a kategorie dvojic.
Jejich výkony posuzovala pětičlenná porota
z řad hudebních odborníků.
Letošní absolutní Hvězdou hvězd se stala
Vendy Indrová, žákyně 7. třídy , která na porotu
zapůsobila s písní Cesta.

Dobrý den všem generacím,
Je to už pár roků, co se hasiči ze Žernovky a
Mukařova snaží s programem HASÍK, tedy
požární prevencí učit školou povinné děti
druhých a šestých tříd jak se chovat, aby
nedošlo k požáru nebo zranění a dále co dělat,
když už k takovým událostem dojde.
Tento program jsme rozšířili i o zdravovědu a
vznikla tím Záchranářská akademie. Je to dobrý
počin, když si vezme v potaz, že nejvíce
mimořádných událostí způsobí především
dospělí a podle pořekadla “starého psa (feny
nevyjímaje) novým kouskům nenaučíš", je tento
program velmi dobrou investicí do budoucnosti,
protože i naše děti jednoho dne budou dospělé !
Adventní čas, svíčky na věncích, stromcích a v
oknech, které nám přináší spousty krásného,
můhou přivodit i chvilky méně příjemné.
Sedněte si na chvilku se svými dětmi a zeptejte
se jich, co znamená oheň dobrý a oheň zlý.
Možná budete sami překvapeni, co všechno o
tom ví a jak je velmi tenká hranice mezi nimi.
Adventní čas nás nabádá, abychom se
zastavili a vzpoměli na to, co jsme prožili a
dokázali. Je dobré si také uvědomit, kolik úsilí
nás stojí vybudovat rodinná zázemí a zdravé
prostředí ve kterém žijeme. Uvědomit si, jak
málo stačí, aby došlo k události, která nám
může změnit naše sny a přání. A opět vás
prosím, abyste si sedli s dětmi a zeptali se, kde
všude na nás domá číhá nebezpečí a co dělat
když nás mimořádná událost potká. Nejspíš
budete zase překvapeni, co všechno se dozvíte
a nebo na co spolu přijdete!!!

Přeji vám příjemné prožití času vánoc a
nového roku
Robert Hegyi, starosta SDH Žernovka

SDH Žernovka zve srdečně
na Výroční valnou hromadu,

která se koná 27.1 2.201 3 v 1 9:00 hod.

v restauraci Montgomery, ŽERNOVKA
ZÁROVEŇ SI DOVOLUJME POPŘÁT
VŠEM OBYVATELŮM MUKAŘOV-SKA
KLIDNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH
A ŠŤASNÝ NOVÝ ROK 201 4

– dvouměsíčník pro Mukařov, Srbín a Žernovku – 6/2013

Hasiči Mukařov
ještě je stále o čem psát

Michal Pokorný, starosta SDH Mukařov

O tom, že činnost našeho sdružení je pestrá
jsem už psal mnohokrát. Podstatné ale je, že i
přes stále složitější situaci s volným časem
našich členů se daří udržovat nejen
akceschopnost zásahové jednotky, vlastní
činnost sdružení, ale také přispívat ke kulturně
– společenskému životu v obci. O tom, že
nejinak tomu bylo od posledního vydání
Mukařovska se můžete přesvědčit v našem
dnešním příspěvku. Tak s chutí do čtení.
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1 9.1 0.201 3 TFA Mukařov

První ročník hasičské soutěže
v silových disciplínách TFA pořádalo v říjnu naše sdružení.
Zároveň to byla poslední soutěž v seriálu Středočeská liga v TFA pro rok
201 3. Zúčastnilo se jí 1 3 žen a 29 mužů. Počasí
vyšlo naprosto skvěle a tak si všichni soutěž
opravdu užili. Po vyhlášení výsledků
mukařovského kola byly vyhlášeny celkové
výsledky Středočeské ligy v roce 201 3.
V kategorii žen, obsadily holky v celkovém
pořadí krásné druhé a třetí místo – Gratulujeme.

1 2.1 0.201 3 Podzimní kolo hry Plamen

Tento den se v Senohrabech na Vávrově
palouku konal Závod požárnické všestrannosti.
Soutěž pořádá okresní sdružení hasičů Prahavýchod a celkově se jí v letošním roce
zúčastnilo cca 270 dětí – 21 hlídek mladších
dětí, 24 hlídek starších dětí, 2 družstva dorostu
a 1 9 dorostenců -jednotlivců.
Za náš sbor se této soutěže účastnilo 1 7 dětí v
kategorii mladší, 1 0 dětí v kategorii starších a 1
dorostenka. Na takovémto branném závodě
startují vždy pětičlenné hlídky, proto byly děti
rozděleny do 3 hlídek mladších + 1 hlídka
(mimo soutěž), která se účastnila se dvěma
nejmenšími dětmi a na trati je doprovázela
jedna z vedoucích. Za kategorii starších
nastoupily na start dvě hlídky a jako poslední
náš sbor reprezentovala dorostenka, která v
kategorii staršího dorostu startovala jako
jednotlivkyně.
I přesto, že pro většinu z dětí to byla první
velká soutěž, které se účastnily, tak se mezi
ostatními zkušenějšími soupeři rozhodně
neztratily. Získaly zde potřebné zkušenosti a až
budeme trénovat na další ročník, tak už
budeme všichni vědět, co už umíme a kde ještě
musíme pořádně zabrat.

8.11 .201 3 Lampionový průvod

Členové našeho sboru zajišťovali pomoc OS
Mukařovsko s průběhem Lampionového
průvodu. I přes nepřízeň počasí byla účast
veliká. Všichni nedočkavě čekali na závěrečný
ohňostroj, jehož odpálení bylo díky dešti
napínavé, nicméně nakonec se podařilo.

1 6.11 .201 3 Zásah

Dne 1 6.11 .201 3 jsme byli povoláni k dopravní
nehodě dvou osobních automobilů na
křižovatce Pražská a Obecní ulice. Naše
činnost spočívala v řízení dopravy, osvětlení
místa nehody, jímání uniklých provozních
kapalin a po vyšetření nehody Policií ČR v
úklidu komunikace a odstranění vozidel mimo
hlavní silnici.

21 .11 .201 3 – Školení HZS Říčany

Hasičský záchranný sbor ČR Středočeského
kraje pořádal dne 21 . listopadu na stanici
v Říčanech školení pro velitele jednotek obcí
zaměřené na změny v legislativě s přímým
dopadem na výkon činnosti jednotek obcí.
Školení jsme se také zúčastnili a máme tak
čerstvé informace potřebné pro zajištění
činnosti zásahové jednotky.

– dvouměsíčník pro Mukařov, Srbín a Žernovku – 6/2013
22.-24.11 .201 3 – Školení vedoucích mladých
hasičů

Školení pořádané Okresním sdružením hasičů
Praha-východ pro vedoucí mladých hasičů se
konalo ve Špindlerově Mlýně – zotavovně
Přední Labská. Tohoto školení se za náš sbor
zúčastnili 2 noví vedoucí a 2 stávající.
V současné době má náš sbor 5 aktivních
vedoucích, nicméně další ochotní pomocníci
jsou vítáni.

25.11 .201 3 - Zásah

Dne 25.11 .201 3 v 23:02 byla naše jednotka
povolána k požáru nízkého porostu do obce
Strašín. Po příjezdu na místo zásahu bylo
zjištěno, že se jedná o požár dvou plastových
kompostérů samovznícených z čerstvě
posekané trávy.

1 .1 2.201 3 – Rozsvícení vánočního stromu

První oficiální rozsvícení vánočního stromu se
konalo první adventní neděli na návsi před
obecním úřadem. I náš sbor přiložil ruce k dílu
a významnou měrou přispěl k zajištění této
akce. Více podrobností o této akci se dočtete
v samostatném článku tohoto vydání
Mukařovska.

3.1 2.201 3 – Mikulášská besídka mladých
hasičů se konala v hasičském domě pro děti,

které navštěvují kroužek mladých hasičů v
Mukařově. Děti se nejprve pochlubily tím, co si
na tuto besídku připravily. Hrály na hudební
nástroje, přednášely básničky a zpívaly koledy.
Na závěr dostaly Mikulášskou nadílku, do které
se hned s chutí pustily.

5.1 2.201 3 – Mikulášská besídka ve školce

Stejně jako v letech minulých, zajišťovali
členové našeho sboru návštěvu Mikuláše, čerta
a anděla v místní mateřské školce. Děti
předvedly, co se během roku naučily a co
připravily pro tyto mnohdy nevítané hosty. Za
snahu a odvahu dostaly něco dobrého na zub.
Tento přehled aktivit zdaleka není úplný.
Pravidelné týdenní schůzky družstev mladých
hasičů, kterých dnes evidujeme již 30, aktivity
zásahové jednotky za účelem zajištění
akceschopnosti jednotky i péče o požární dům
a techniku obce by zabraly další prostor tohoto
dvouměsíčníku.
Co bych ale chtěl říci závěrem?

Veliké poděkování patří všem, kteří svou
pomocí přispěli k zajištění uvedených
aktivit, upřímně si toho moc vážím!
Michal Pokorný
Starosta SDH Mukařov
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Rok 201 3 očima SDH Žernovka

BcA. Matěj Mlčoch, velitel JSDHO Žernovka

Blíží se nám konec roku a výjezdová
jednotka obce Žernovka se chystá
sumarizovat tento rok. Díky velké podpoře

obecní úřadu se nám v letošním roce podařilo
realizovat několik plánovaných akcí, z nichž
nejpodstatnější byla asi nová střecha na staré
části hasičské zbrojnice. Z fondu podpory
Středočeského kraje pak byla využita
takzvaná "Povodňová dotace", za kterou
jednotka zakoupila kalové čerpadlo. To nám
dlouhá léta scházelo a částečně zastoupilo
staré stříkačky se spalovacími motory. Od září
jednotka zasahovala pouze u dvou mimořádných událostí.
Na jedné z těchto událostí jsme zasahovali
společně s JSDHO Mukařov při požáru
střechy rodinného domu v Louňovicích a pak
při technickém zásahu přímo v obci.
Letošní povodně určitě zamávají s našimi
statistikami, co do počtu zásahů za celý rok.
Musím říct, že jednotka vždy svědomitě plnila
úkoly z hlediska požární ochrany a dokázala
svoji připravenost a akceschopnost.
Členové výjezdové jednotky v době svého
volna nejen že pravidelně trénují hasičské
dovednosti, ale jsou i pravidelně proškolováni
na školeních pořádaných Hasičským
záchranným sborem. Pevně doufám, že toto
odhodlání jednotlivých členů vydrží i v dalších
letech a že naše jednotka bude dále ku
prospěchu občanům Mukařovska ruku v ruce
s jednotkou Mukařov.

Přeji všem krásný advent, popřípadě čas
chanuky a těším se na shledání na
společenských akcích v nastávajícím roce.
Matěj Mlčoch

– dvouměsíčník pro Mukařov, Srbín a Žernovku – 6/2013
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Ani Advent, Vánoce a vítání Nového roku 201 4 nezmírní tempo prací na
dotačních projektech, investicích a stavebních opravách probíhajících v
našich obcích.
Dr. Jaroslav Šalda, referent pro dotace OÚ Mukařov

Vysoká míra rozpracovanosti a postupná realizace projektů zaměřených na zlepšování života
občanů žijících v Obci Mukařov a jeho sídelních celcích Žernovce a Srbíně, probíhá i v
předvánočním čase, určeném spíše k rozjímání a hodnocení toho, co se nám v osobním i
pracovním životě za uplynulý rok podařilo vykonat.
Na úseku dotací jsme na Středočeský kraj podali žádost na projekt rozšíření veřejného osvětlení v
ulici Do Podkovy. Mezi oběma konci této ulice, ústícími do ulice Pražská, bude v rámci
zastupitelstvem přijatých protipovodňových opatření vystavěn z finančních prostředků obce i
bezpečný chodník a odvodnění části ulice.
V současnosti jsou zpracovávány podklady pro podání žádosti na dotační projekt z Regionálního
operačního programu pro Střední Čechy, na rekonstrukci a modernizaci místních komunikací ulic
Obecní, Tyršova a Příčná, které tvoří jakousi páteřní dopravní síť spojení silnice I/2 Pražská se
správním, hospodářským a kuturním centrem naší obce. V tomto projektu máme za povinnost,
prostřednictvím sepsaných Smluv o právu stavby, získat souhlasy k rekonstrukci těchto ulic od 25
vlastníků pozemků, které budou stavbou dotčeny, byť i v současné době jsou části těchto pozemků
veřejným prostranstvím a jsou na nich umístěny stávající komunikace zmiňovaných ulic. Souhlasy
vlastníků z řad soukromých, státních, veřejných a církevních subjektů, jsou podmínkou pro získání
stavebního povolení na celou rekonstrukci a jednou ze součástí dokumentace předkládaného
dotačního projektu.
Další dotační projekt, který jsme zpracovali a podali na Středočeský kraj, řeší generální opravu
žernovského zásahového hasičského vozidla CAS T 1 48. Jsme přesvědčeni, že jeho oprava zvýší
akceschopnost jednotky SDH Žernovka, zvýší účinnost zasahujících hasičů při zdolávání krizových
situací, jejich bezpečnost při dopravě k zásahu i při zásahu samotném. Relizace projektu pak bude
mít svůj podíl i na zajištění vyšší míry ochrany obyvatel Mukařova a jeho okolí před mimořádnými
událostmi.
S cílem vystavět podle zpracované stavební dokmentace a v souladu se stavebním povolením
stezku pro pěší mezi Mlýnam Pataki a ulicí Horka, byly zahájeny stavení práce řešící v rámci tohoto
projektu odvodnění křížení Doubecké silnice s místní komunikací vedoucí do Horky. Kritický stav se
podařilo zprůchodnit a v příštím roce bude v započaté stavbě pokračováno. Své místo při
zkvalitňování infrastruktury obce v rámci provádění stavebních oprav má zajisté také realizace
odvodnění části ulice Sportovní s výměnou rozpadlých obrubníků za nové v celé její délce. Zde
bych chtěl vyzdvinout aktivitu člena kontrolního výboru Zastupitelstva Obce Mukařov a zastupitele
pana Františka Pokorného, který v součinnosti se starostou obce Rudolfem Semanským zahájení
stavebních prací zorganizoval a v průběhu realizace se staral o její materiálové zabezpečení.
Část prací byla provedena technickými pracovníky Obce Mukařov, výstavba odvodnění a
předláždění chodníku s dokončením osazení obrubníků pak byla svěřena odborné firmě, která
předložila na dílo nejvýhodnější cenovou nabídku. Takto zorganizovanou spoluprací všech
zainteresovaných subjektů se podařilo podstaně snížit cenu stavby, která byla stanovena výpočtem
podle platných položkových ceníků RTS a ÚRS. Při zajišťování rozvoje obecní infrastruktury nelze
nevzpomenout investiční akci zaměřenou na rozšiřování veřejného osvětlení, kdy se podařilo
vyudovat chodník a nově nasvítit prostor ulice Obecní ve směru na Tehovec, a přidat další osvětlení
v části ulic Písecká a Na Dolách. Ani v závěru prosince neustaly administrativní práce spojené se
spuštěním realizace přivaděče pitné vody v rámci výstavby vodovodu Region – Jih 2. část.
Obdobné administrativní aktivity jsou věnovány úkonům spojeným se zadáním zpracování
realizačního projektu a získání dotačních finančních prostředků z MF ČR na výstavbu nové školní
budovy.

Přeji všem svým spoluobčanům klidné prožití vánočních svátků, pevné zdraví do dalšího
roku a úspěch v osobním životě i zaměstnání.
Dr. Jaroslav Šalda

– dvouměsíčník pro Mukařov, Srbín a Žernovku – 6/2013

Jak poznáme falešného a pravého Mikuláše?
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Mgr. Ondřej Jakob, TOP09 Mukařov

Sv. Mikuláš – je to nehmotný nebešťan, takže mluví důstojným hlasem, nesedí a nepije, nejí a
nečurá. Dětí se nedotýká, nebere je na klín, nedělá bleble, nesměje se, leda pod vousy.
Na občerstvení říká „my nemůžeme, jsme nehmotní, kořalku pijí jenom ti převlečení, my jsme praví“
Podoba s tatínkem nebo strýcem není na závadu, protože nebešťané na sebe můžou brát
povědomé podoby, aby se děti nebály.
- Zásada č .1 – Mikuláš a Anděl s sebou vodí čerta, nikoli draka!
- Zásada č. 2 - nekleje "ježišmarijajózef, sakra, ježiš, mariapanno, panebože, panenkoskákavá" ani
"ježišikriste"
Čert dlouze a strašně před vstupem do domu venku huláká a rachotí, může klít a smrdět dle
libosti. Občas se hlasitě chechtá, dělá blebleble, prská a chrchlá. Mluví málo.
Zásada č. 3 - čert nerozdává dárky a není hodný!!! Raději nechat čerta venku, než aby se usmíval
a tvrdil "já jsem hodný čert".
Zásada č. 4 – čert se nenechá škubat a ožírat rohy od domácího psa.
Anděl s lucernou a zvonečkem chodí dovnitř první, odchází poslední, drží Mikulášovi knihu,
předává dětem kokina, usmívá se, má hebký vzhled i hlas. Pohybuje se a hovoří jako éterická
bytost. Neškrabe se pod parukou ani jinde, nesmolí se po zemi, neusíná během recitace, také
nečurá a nepije. Dětem anděl nikdy nevyhrožuje.

A na závěr dnešního speciálu jeden recept pro slavnostní tabuli

Dobrou chuť !

Krocan na whisky na sváteční tabuli

neznámý autor

Koupíme pětikilového krocana (pro šest osob) a láhev whisky. Připravíme si sůl, pepř, olivový olej a
proužky špeku.
Krocana poklademe špekem, zavážeme, osolíme, opepříme a potřeme olivovým olejem.
Předehřejeme troubu na 200° C.
Nalejeme si sklenku whisky a připijeme na úspěch díla.
Poté uložíme krocana na pekáč a vložíme do trouby.
Nalejeme si dva bleskové panáky whisky a opět připijeme na úspěch díla.
....po dvaceti minutách nastavíme termostat na 250° C, ať trouba pořádně bručí.
Dame si další tři whisky.
Po půl hodině ptáka otočíme a nadále bedlivě hlídáme.
Občas se chopíme flašky ffiskie a nalejem si do řepy.
U další búlhodince se uopatrně vydáme k troubě a krocanou prodočíme. Přidom dáuáme bacha,
abyzmesi neupálili uo ty pojebaný dvéře vod trouby.
....si dalších tiřý nebo pět fixki vevnitř sklenice si a pak a tak.
Kruvacana bečem další dři hodinkýý (ale je to vcelku fuk) a každých deset minud dem čúrat.
Je-li to aáspoň drožku možný, dolezem ke sforákua úytáhnem troubu z grozana.
Dofřejem si ježdě jedoóo loka a znoúua se pokuzíme tu mrchu dostad uen.
....zúédnem tóo prokladýo ffóógla z éé zeměéa prrrrrrrrdnemho na-a bod!nos.
Dáúuúáme uéélkýho majzla na uk! louznutí na zamaštťěnýým liinoúlluélum. Nélleze-li tomu
zabrádid, szskus! zszsímesze zsnoúúua pszadááuit! na nohýýýáááaúú uonojetostejnějedno !!!!!!
Trošku se prospíme.
Následující den sníme krocana studenýho s majonézou a aspirínem......
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