...jaro jako ve středomoří....

Rudolf Semanský, o.s. Mukařov-sko

Milí čtenáři, vážení spoluobčané. Zima, i
když mírná je už definitivně za námi a nás
čekají příjemné jarní aktivity, at již jsou to
procházky přírodou, výlety, jízdy na kole
nebo bruslích a návštěvy nejrůznějších
sezonních míst... Jaro si zatím teplotami
nijak nezadá s tím, co znají obyvatelé zemí
položených mnohem jižněji v Evropě.
Stromy, které jsme zvyklí vídat rozkvetlé až
na přelomu dubna a května kvetou o měsíc
dříve, ptáci se vracejí z teplých krajin a k
mému překvapení už není výjimkou narazit
v přírodě na drobné plazy, kteří mají dle
pranostik vylézat až na sv. Jiří.
Z posledního březnového záchvěvu zimy
spojeného se sněžením jsme se mohli
"radovat" jen několik hodin, kdy i v našich
končinách bylo na pár hodin bílo a zdá se, že
symbolickým vynášením Morany se za letošní
zimou již definitivně zavřela voda. Z jarních
svátků a akcí stojí za to zmínit tradiční
Velikonoce, které si u nás stále zachovávají ráz
lidových tradic a pak také pálení čarodějnic.

Zde bych chtěl upozornit, že po létech, kdy
se tato tradiční akce pořádala v Mukařově u
místní sokolovny bude letos z organizačních důvodů přestěhována na náves
před obecním úřadem a do přilehlé části
parku.

Pro tento účel již byla ze strany úřadu přijata
opatření, aby akce proběhla co nejlépe, včetně
zajištění elektřiny, dopravního značení a
vymezení části návsi. Věřím, že i na tomto
novém místě se "čarodějnice" vydaří, vždyť
porozhlédneme-li se po okolních obcích, často
se tato akce odehrává v centru obce na návsi.

Pamětníci si jistě vzpomenou, že "čarodějnice"
se v minulosti konaly u hasičárny, u rybníka v
Mukařově a k sokolovně se přesunuly poté, co
se i díky sdružení Mukařov-sko podařilo zlepšit
vztahy a spolupráci mezi úřadem a místními
organizacemi.
S jarními měsíci souvisí i sečení trávy a úklid
našich zahrad, rád bych proto připomněl, že
vedle služby svozu bioodpadu společností
Marius Pedersen je možné využít kompostárnu
a třídírnu zeminy v Srbíně "na Čapiku",kam je
možné bioodpad zdarma odvézt.
Opravdu není nutné a ani správné, když už
nechcete mít doma svůj malý kompost,
odvážet biomasu do lesa, zavážet s ní příkopy
a nebo jinak "zkrášlovat" životní prostředí sobě
i ostatním. Buďme ohleduplní..

Krásné jaro Vám všem...
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Investiční bilancování na Mukařovsku
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Ing. Přemysl Zima, Dr. Jaroslav Šalda

I v průběhu volebního období 201 0-201 4 bylo úkolem Zastupitelstva Obce Mukařov zajistit
vše potřebné k fungování a zkvalitňování života v obci. Ve své činnosti se řídilo schválenými
Místními plány obnovy vesnice pro jednotlivé roky a volebními programy v něm
zastoupených sdružení a politických stran.

Rok 201 4 je významným rokem z hlediska blížících se voleb do místních zastupitelstev, a proto je
na místě malá rekapitulace plnění úkolů naplánovaných a předsevzatých v uplynulém období,
včetně úkolů a aktivit, jež pro svou náročnost a dlouhodobou povahu zdědí po volbách
zastupitelstvo nové, vzešlé z podzimních voleb.
Za spolufinancování z dotačních prostředků různých zdrojů, na které se obci podařilo dosáhnout,
mohly být vybudovány chodníky - v ulici Školní (Středočeský fond rozvoje obcí a měst), obnovit ve
velkém výstroj a výzbroj hasičů v Mukařově (Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů a
složek IZS), revitalizovat budovu mateřské školy (Státní zemědělský intervenční fond), vytvořit
naučnou stezku Po stopách kameníků (Státní zemědělský intervenční fond), vystavět volnočasovou
zónu v areálu základní školy (Ministerstvo pro místní rozvoj), obnovit zvoničku v Žernovce
(Středočeský Fond kultury a obnovy památek), postavit nový chodník a rozšířit silnici na
problémovém místě v ulici Choceradská (Středočeský fond rozvoje obcí a měst), zcela
rekonstruovat a rozšířit školní jídelnu (Ministerstvo financí), též byl úspěšně dokončen a vyhodnocen
projekt pořízení nového hasičského vozu pro jednotku v Mukařově (Ministerstvo vnitra), a s
výraznou pomocí OS Mukařov-sko byl na křižovatku na Budech navrácen obnovený křížek (Státní
zemědělský intervenční fond).
Část finančních zdrojů Obce Mukařov byla investována do zkvalitnění povrchů v ulicích Na Moklině
a Do Chobotu, rozšíření veřejného osvětlení mezi Mukařovem a Žernovkou, dále v ulicích Do
Chobotu, Písecká, Na Dolách, Obecní ve směru k Tehovci, vystavěny byly nové chodníky v ulici
Kutnohorská, Obecní, Sportovní, Pražská od zastávek BUS ke kruhovému objezdu, a v Srbíně od
bytovek k přechodu proti prodejně KIA, provedení oprav a modernizace technického zázemí vodních
zdrojů v Zájezdí a Horce, provedena přístavba a postupná rekonstrukce objektu žernovské požární
zbrojnice, vybudováno čerpací stanoviště pro požární účely ze studny u obchodního domu Flip a
obnovena zeleň novou výsadbou v okolí školy a na návsi v Srbíně. V neposlední řadě bylo množství
prostředků vynaloženo na údržbu a opravy místních komunikací, záchranu a sanaci objektu
márnice, plynofikace budovy Obecního úřadu, zkvalitnění prostředí místní knihovny, oprav budovy
školy i školní družiny a obnovy komunální techniky pracovníků technických služeb obce.
Nefinančně, avšak o to výrazněji byla zástupci obce podporována také výstavba kruhového objezdu
na Budech, kterou se po letech tahanic podařilo realizovat Ředitelství silnic a dálnic.
V rámci tohoto projektu se podařilo vybudovat chodníky v blízkosti křižovatky na Budech a
dohodnout s ŘSD a Správou údržby komunikací pokládku nového povrchu mezi Žernovkou a
Louňovicemi. Pro malé shrnutí bylo za období let 2011 -201 3 realizováno celkem 38 větších
investičních projektů v celkové výši 28,5 mil. Kč, z čehož více jak 61 % bylo financováno z
obdržených dotací.

Plány do budoucna

V prvním sledu jsou to projekty, které se
podařilo připravit k dotacím a jsou rozpracované
nebo svou dlouhodobou povahou přecházejí do
dalšího období jako nový územní plán obce
(přihlášený k dotaci na Ministerstvu pro místní
rozvoj), výstavba III. etapy 1 . části vodovodu
Regionu Jih (přivedení vody ze Želivky do
Srbína dotované Státním fondem životního
prostředí), celková oprava požárního vozidla
žernovských hasičů (podané k dotaci na
Středočeský kraj), rekonstrukce ulic Obecní,
Příčná, Tyršova (připravená v souladu s
podmínkami dotování Státním fondem dopravní
infrastruktury).
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Nadále budou v průběhu letošního roku s
možností přesahu do let dalších, pokračovat
práce na ostatních významných projektech,
mezi které patří zejména výstavba chodníku od
Mlýna Pataki směrem na Horku, další rozšíření
ZŠ v podobě kontejnerové přístavby, připravuje
se výběrové řízení na zhotovitele zděné
přístavby ZŠ, rekonstrukce vodní nádrže v
Srbíně, výstavba veřejného osvětlení v ulici Do
Podkovy, přemostění brodu přes Louňovický
potok v lokalitě u Požáru, prodloužení chodníku
na komunikaci Pražská, doprojektování nové
čistírny odpadních vod na katastru Srbína v
návaznosti na již zpracovaný projekt
kanalizačních svodů pro oblast Srbína a
Žernovky.
V plánech Zastupitelstva Obce Mukařov pro
další období zůstávají také projekty na
zateplení pláště budovy školy s rekonstrukcí
všech umýváren a toalet, revitalizace center
obcí včetně vodních nádrží a jejich okolí,
rekonstrukci objektu školní družiny v ulici Příčná
61 , výstavbu domu s pečovatelskou službou,
rekonstrukci a obnovu již nevyhovujících
původních chodníků při komunikacích ulic
Kutnohorská i Pražská a opravy žernovských
uličních studní pro zlepšeni dostupnosti
užitkové vody. V letošním roce se předpokládá i
dokončení procesu schvalovacího řízení
nového Územního plánu Obce Mukařov, a
pokud předepsaná administrativa způsobí
posunutí termínu, převezme tento úkol již nové
zastupitelstvo.
Čas opravdu, ale opravdu rychle ubíhá. Ještě
jsme plně nevytěsnili z povědomí nedávno
prožité Vánoce, přešlo masopustní veselí vítání
slunovratu, přišel březen a za dveřmi jsou
blížící se Velikonoce. V průběhu uplynulých 2
měsíců nového roku se nám podařilo ve
výběrovém řízení vybrat zhotovitele pro stavbu
vodovodního přivaděče Region Jih a podle
harmonogramu budou konečně v nejbližších
týdnech zahájeny práce .
Občané z ulice Do Podkovy a Pražská již také
netrpělivě očekávají výstavbu chodníku, který
bude navazovat na zatím poslední část u
čínské restaurace. Na základě vydaného
stavebního povolení, které řeší také rozšíření
veřejného osvětlení v ulici Do Podkovy, jsme
připraveni akci co nejdříve spustit. V místě
provedeme i protipovodňové opatření, které by
mělo vyřešit problémy, které vznikají na obou
koncích této ulice.
Samozřejmě prioritním záměrem do budoucna
musí zůstat čerpání dotačních titulů jako zdroje
spolufinancování, bez kterého se zejména

velké rozvojové projekty jen těžko obejdou.
Z vyhodnocení uplynulého období je zřejmé, že
stávající zastupitelstvo "neusíná na vavřínech"
a nadále se snaží zajišťovat podmínky pro
rozvoj všech územních částí Mukařova, Srbína
i Žernovky a pro další období má připraveny
projekty, které tento udržitelný rozvoj i nadále
zajistí.
přejeme občanům hezké a teplé jaro
Ing. Přemysl Zima, místostarosta
Dr. Šalda Jaroslav, referent pro dotace

Nepřehlédněte!!!
Svoz odpadu v r. 201 4

Rudolf Semanský, starosta obce

Vážení majitelé nemovitostí, i v letošním
roce zajišťuje svoz komunálního a
separovaného odpadu v naší obci firma
Marius Pedersen group, která pro letošní rok
nabídla přes neustálý trend zdražování ceny
srovnatelné s loňským rokem, ale mimoto se
podařilo dohodnout i slevu za svoz bioodpadu
odvíjející se od velikosti nádoby na komunální
odpad.
Leckdy nedopatřením se může stát, že nědo
nestihl za odpad pro rok 201 4 zaplatit a tak se
mu nejdříve ve schránce objeví výzva od
svozové společnosti, že nádoba bude odebrána
neboť byla poskytnuta k používání v době
využívání služeb společnosti MP, a protože
není opatřena platnou svozovou známkou, má
se za to, že pro rok 201 4 nebyla uhrazena.
Po zaplacení (a vylepení známky) bude nádoba
na základě zprávy z obecního úřadu přistavena
zpět - již s nalepenou platnou známkou.
Toto však může potkat ty poctivé, kteří nádobu
mají a v minulých letech platili. I přes naši
snahu minimalizovat počet těch, kteří za svoz
odpadu neplatí vůbec, se však stále najdou
lidé, pro které je jednodušší likvidovat odpad
nejrůznějším nelegálním způsobem.
Proto jsme se rozhodli v letošním roce u
zjištěných hříšníků celou již věc řešit formou
platebních výměrů a následně předáním věci
exekutrskému úřadu.
Zákon i obecně závazná vyhláška hovoří jasně
a není možné tyto neplatiče přehlížet. V
odůvodněných případech můžeme přihlédnout
k tomu, zda je nemovitost obydlena, pokud jsou
zde ale osoby přihlášeny k trvalému pobytu,
nebo v domě či chatě bydlí, povinnost uhradit
svoz odpadu je neoddiskutovatelná.
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Zimní aktuality z mateřeké školy
Mukařov

Mgr. Zuzana Tůmová, Mgr. Jana Valentíková

Na podzim se naše MŠ zúčastnila celostátní
výtvarné soutěže na téma „ANDĚL“, kterou
vyhlásila „Ekumenická rada církví ČR“ a
výtvarné práce našich dětí uspěly. Práce
všech tříd byly oceněny „uznáním za
pedagogické vedení“ a největší ocenění
vůbec získala práce Lukáše Mokroluského
z naší školky.

Také pro naše děti opět po roce manželé
Pánkovi z taneční skupiny Fuego v tělocvičně
ZŠ „taneční dopoledne“. Ukázali nám různé
typy tanců a nakonec děti naučili dva
jednoduché tanečky.
Moc děkujeme!
Akce školky:

BŘEZEN - DUBEN

NÁVŠTĚVA MUKAŘOVSKÉ KNIHOVNY
JARNÍ VÝSTAVA PRO RODIČE:

“MALUJEME NA PLOTY- JARO PŘICHÁZÍ“

31 .3. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VE
ŠKOLCE OD 8,30 – 1 0,30 HODIN
VELIKONOČNÍ VESELICE

1 .4. DIVADLO V MŠ – „JEŽIBABA

KOLOBAJZNA SLAVÍ VELIKONOCE“

9.4. ZÁPIS DO MŠ MUKAŘOV

DEN ZEMĚ, DOPRAVNÍ DOPOLEDNE
REJ ČARODĚJNIC-MASKY, SOUTĚŽE PRO
DĚTI, DISCO
V měsíci lednu jsme navštívili s našimi
předškoláky kamarády v první třídě, abychom
se podívali, co všechno se ve škole už naučili a
seznámili se před zápisem do školy s novým
prostředím.
Zimních her na sněhu jsme si vzhledem
k mírné zimě moc neužili, ale alespoň jsme
zorganizovali sběr tvrdého pečiva pro lesní
zvířátka. Krmení jsme jim odnesli ke krmelcům
a chodili sledovat, jak jim „chutná“…. Nezbyl
ani drobeček!
V rámci projektu naší MŠ a říčanských školek
„Malujeme na ploty“ jsme uspořádali výstavu
výtvarných prací pod názvem „OD MARTINA
K MASOPUSTU“.
V měsíci únoru nás navštívilo „DIVADLO
KOLOBĚŽKA“ s pohádkou „O POROUCHANÉM ROBOTOVI“, která děti moc pobavila.

Srbínský velikonoční jarmark
neděle 1 3.4. od 1 5.00 hodin
na návsi v Srbíně
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Škola Mukařov nabízí odběr jídel
pro mimoškolní strávníky...

Varování před nekalými
praktikami některých společností

Školní jídelna ZŠ Mukařov nabízí polední
stravování pro zájemce z řad občanů, kteří
nejsou žáky ani zaměstnanci školy.

Dnes bych Vás vážení spoluobčané rád
upozornil na některé nové triky, se kterými
se můžete setkat jak ve Vaší schránce, tak
telefonickým nebo osobním kontaktem a
které Vám mohou znepříjemnit život, pokud
na ně budete reagovat.

Dr. Jana Novotná, ředitelka ZŠ Mukařov

Výhodou této nabídky je příznivá cena oběda
ve výši 60,- Kč, jež zahrnuje polévku, hlavní
jídlo a dezert. Jídla jsou vařena z kvalitních
surovin podléhajícíh přísné kontrole. Denně si
lze vybrat ze dvou nabízených hlavních jídel.
Obědy jsou vydávány ve všední dny v průběhu
školního roku do přinesených nádob.
Samosatný vchod do výdejny obědů se nachází
v zadní části budovy - u fotbalového hřiště .

Jídelníček je zveřejněn na stránkách školy
http://zs-mukarov.cz/stranka-jidelnicek-44,

a dále ve vestibulu hlavní budovy školy a ve
školní jídelně.

Objednávat stravování lze osobně nebo
telefonicky na tel .:

323 660 390, 733 1 79 457

Velikonoční bazar
MC Mukařovsko pořádá 1 9.4.201 4 od 1 4:00

velikonoční bazar v místní sokolovně Mukařov

Přijďte si prodat i nakoupit oblečení, hračky,
boty a další drobnosti pro děti i dospělé .

Rezervace pro prodejce na tel. 774 636 666
e-mail: steflova.z@seznam.cz

Rudolf Semanský, místopředseda o.s. Mukařov-sko,

Prvním z nich je dopis s hlavičkou Mezinárodního centra přepravy – M. C. P., který
uvádí, že Vám bude doručen zapečetěný balík.
V dipise najdete výzvu k vyplnění kontaktních
údajů a uhrazení částky 500,- Kč jako poplatku
za dopravu a doručení. Protože tento dopis
může zmást zejména ty, kdo nějaký balík
skutečně očekávají, doporučujeme prověřit u
odesilatele, jakou přepravní společnost zvolil a
dále způsob platby za zboží.
Dalším nově se objevujícím trikem je
telefonická nabídka kontroly kvality vody z
veřejného vodovodu, kterou údajně provádí
"Česká vodárenská". Pokud vyslyšíte nabídku
na kontrolu kvality vody, zpravidla se dozvíte,
že voda je závadná, obsahuje škodlivé látky a
bude Vám nabídnuto filtrační zařízení v
hodnotě desetitisíců korun.

Pokud už dojdete tak daleko, že o tomto
zařízení budete uvažovat, přeci jen, než
podepíšete kupní smlouvu, kterou mají tito
"zaměstnanci České vodárenské" po ruce,
přesvědčte se - například telefonickým
dotazem na Obecním úřadě nebo u
provozovatele vodovodu - 1 . SčV a.s., zda o
aktivitě těchto obchodníků někdo ví. Jeden
takový telefonát Vám může ušetřit mnoho
starostí i zbytečně vyhozených peněz.

To ostatně platí ve všech případech, kdy se u
vašich vrátek nebo bytu objeví nějaký zástupce
obchodní společnosti - ať již zprostředkovatel
levnějších dodavatelů energií, nabídka
levnějšího pojištění nebo prodej čehokoli.
V horším případě to může být někdo, kdo se
Vám pod touto záminkou vetře do domu a
může vám ve chvíli vaší nepozornosti odcizit
nejrůznější cennosti nebo peníze, ale i pokud
se skutečně jedná o zástupce obchodní
společnosti, v každém případě jde o neoprávněné podnikání na území obce - ti
solidnější obchodní zástupci totiž vždy nejdříve
přijdou na obecní úřad a oznámí, že v obci
budou provádět nějakou marketingovou akci.

Buďte opatrní!
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Michal Pokorný, starosta SDH Mukařov

1 3.1 .201 3 - Zásah – požár hospodářské
budovy Louňovice. První výjezd v roce 201 4

byl jednotce vyhlášen k požáru hospodářské
budovy v sousedních Louňovicích. V době
našeho příjezdu byla požárem zasažena téměř
celá střecha hospodářské budovy, která těsně
přiléhala k rodinnému domu. Naším prvotním
úkolem bylo tedy zabránit rozšíření požáru na
rodinný dům a současně provádět hasební
práce z druhé strany budovy. Na místo dorazila
rovněž profesionální jednotka z Říčan a SDH
Tehovec. Škodu majitel objektu odhadl na 200
tisíc korun. Podařilo se nám uchránit hodnoty
za 5 milionů korun.

28.1 .201 4 – Záchranářská akademie

Koncem měsíce ledna se opět sešli instruktoři s
druháky a šesťáky z místní základní školy v
hasičské zbrojnici na další výukové hodině
Záchranářské akademie. Tato hodina byla
věnována především ošetření úrazů a prevenci
jejich předcházení. Další lekce bude zase více
hasičská zaměřená na poplachové plány a
evakuační problematiku.

8.2.201 4 – Dětský maškarní karneval

23.1 .201 4 – Odborná příprava zásahové
jednotky Dne 23.1 .201 4 proběhla pravidelná

odborná příprava zásahové jednotky obce.
Mimo kontrolu techniky a kondiční práci s
dýchací technikou jsme se tentokráte věnovali i
úpravám v nástavbě CAS. Instalováno bylo
nové vybavení (světelné terče, ruční nářadí,
elektrické rozvodnice a kabely pro případ
povodní). Instalován byl rovněž kompresor
zajišťující pohotovostní stav vzduchojemů v
CAS. Na závěr proběhla teoretická příprava dle
témat vyhlášených pro rok 201 4 GŘ HZS.

25.1 .201 4 – Zásah – pátrací akce

V sobotu 25. ledna 201 4 byla naše jednotka
povolána k součinnostní akci s PČR za účelem
vyhledání ztracené osoby v lese mezi
Mukařovem a Babicemi. S ohledem na velmi
nízké teploty (-1 2° C) bylo do pátrání zapojeno
několik ostatních sborů (Babice, Doubek), HZS
a PČR. Muže se po krátké době podařilo nalézt.
Byl předán ZZS do dalšího ošetřování.

V sobotu 8. 2. 201 4 si v sokolovně v Mukařově
dali dostaveníčko místní princezny a stateční
princové, kuchtíci, piráti, hezké tanečnice,
křehké víly, indiáni a odvážní kapitáni. Co se
stalo? Jako tradičně začátkem února proběhl
dětský maškarní karneval. Měli jsme radost, že
jsme připravili hezké odpoledne pro sedmdesát
dětí a téměř devadesát dospělých. Náš sbor
pokračuje v letité tradici pořádání zábavných
dětských programů, které vždy začínají tímto
karnevalem, koncem dubna se setkáváme s
dětmi na filipojakubské noci (pálení čarodějnic)
a pokračují červnovým Dětským dnem s hasiči.
Vždy nás potěší rozzářené dětské úsměvy a
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poděkování rodičů. Letos jsme vsadili na
osvědčený koncept, kdy jsme zkombinovali
vystoupení slečny Klauna, lehké sportovní
aktivity pro účastníky dostaveníčka i na dnešní
dobu bohatou tombolu. Pro rodiče byly
připraveny chutné chlebíčky, kvalitní zákusky s
dobrým espressem nebo cappuccinem. Děti si
užily hezké odpoledne ve víru tance, poslechu
populárních dětských písniček a za svoji snahu
dostaly nějakou tu sladkost. Velmi si vážíme
chuti našich tradičních sponzorů podporovat
tyto akce. Příprava není jednoduchá a finanční
prostředky jsou vždy omezené. O to víc je
důležité, že mezi námi jsou aktivní členové
našeho sboru, kteří dali přednost konkrétní
pomoci při dětské akci místo například
sledování zimních olympijských her. Děkujeme
všem, kteří tuto akci pro děti finančně či věcně
podpořili. Jejich výčet naleznete na
internetových stránkách www.hasicimukarov.cz.
Velice si toho vážíme.
Petr Doležel – hospodář SDH Mukařov

26.2.201 4 – Zásah –požárkomínu Říčany

V závěru měsíce února jsme byli povoláni k
požáru komína rodinného domu v Říčanech. S
ohledem na dostatek sil a prostředků na místě
zásahu, jsme však byli ještě před příjezdem na
místo zásahu odvoláni zpět na základnu.
Plánované akce:
08.03.201 4 Školení strojníků a velitelů
1 5.03.201 4 Mukařovský uzel – soutěž mladých
hasičů ve vázání uzlů – sokolovna Mukařov
22.03.201 4 Hasičský maškarní bál
29.03.201 4 Okrskový hasičský ples
Ohlédneme-li se za prvními dvěma měsíci
letošního roku, je vidět, že jsme měli co na
práci. V březnu nás čeká organizace dvou
plesů a účast na soutěži mladých hasičů ve
vázání uzlů. Doufejme, že se dětem bude dařit.
Závěrem mi dovolte poděkovat, pokud přijdete
navšívit některou z námi organizovaných akcí.
Budeme rádi, pokud se přijdete pobavit
například na maškarní hasičský ples, předvést
svou masku a podpořit nás svou účastí.

Těšíme se na viděnou i na dalších
našich akcích!
Michal Pokorný
starosta SDH Mukařov

Kalendář akcí

29.3. 201 4, sobota

Okrskový hasičský ples

pořádá SDH Mukařov a OSH Praha východ

Velký sál TJ Sokol Mukařov

9.4. 201 4, středa

Zápis do MŠ Mukařov
MŠ Mukařov

1 3.4. 201 4, neděle

Srbínský velikonoční jarmark
pořádá OS Pro-Srbín

Náves Srbín od 1 5.00 hod.

1 9.4. 201 4, sobota

Velikonoční bazar

pořádá MC Mukařov-sko

Velký sál TJ Sokol Mukařov od 1 4:00

22.4..201 4, úterý

Den Země,

úklid u dětského hřiště Srbín
pořádá OS Pro-Srbín

30.4.201 4, středa

Průvod malých čarodějnic

pořádá ZŠ Mukařov a SDH Mukařov

Náves u obecního úřadu Mukařov

Filipojakubská noc - Pálení
čarodějnic a stavění májky
pořádá SDH Mukařov, OÚ Mukařov

Náves u obecního úřadu Mukařov
pořádá SDH Žernovka

Louka u Uzlů, Žernovka
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Inzerce
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Co je to krizová intervence a komu je určena?

PhDr. Andrea Hlubučková

Stává se vám čas od času, že se necítíte psychicky dobře a máte
pocit, že vám všechno přerůstá přes hlavu? Nebo máte strach o
někoho z vašich blízkých, protože se chová zvláštně? Dozvěděli
jste se závažnou informaci o vašem zdraví či o zdraví někoho
blízkého? I u vás či u vašich blízkých se může objevit krizová situace.

V těchto případech jistě uvítáte konkrétní pomoc odborníka, ale jak jej najít a koho vlastně hledat?

Modré dveře nabízejí službu krizové intervence, tedy akutní psychickou pomoc lidem, kteří se dostali do
nepříznivé životní situace. Jsme otevřeni lidem v nejrůznější zdravotní kondici (s výjimkou akutně
intoxikovaných a agresivních klientů) - v šoku z nové zprávy, v psychické krizi, ve fázi rozhodování aj…
Jedná se o konzultaci s odborníkem, který vám pomůže při hledání řešení a poradí ohledně dalších služeb,
které klient může využít (návazné sociální a zdravotnické služby, psychoterapie, sociální dávky, psychiatrie).
Pomáháme např. se stavy, kdy zasáhla živelná pohroma nebo kdy se člověk dostal do náročné životní
situace: např. ztráta zaměstnání, domácí konflikty, rozpad partnerství či rodiny, vážné onemocnění vlastní
nebo blízkého člověka, úmrtí v rodině, zážitek potratu, traumatu apod. To může spustit stresovou reakci,
jejíž zvládnutí vyžaduje odbornou pomoc.
Dále je tato služba určena těm, u nichž vlivem více faktorů propukají psychické potíže. Mezi ně patří
například deprese a úzkostné poruchy včetně strachu z lidí, záchvatů paniky a nutkavých poruch. Mohou se
přijít poradit i ti, u nichž je podezření na rozvoj vážnějších duševních poruch (např. schizofrenie) a jejich
příbuzní. V neposlední řadě poskytujeme akutní pomoc lidem, kteří již duševní poruchou trpí a došlo k
jejímu zhoršení a je třeba neprodleně zasáhnout.
Kontaktovat nás můžete osobně bez objednání v pracovní dny 8:00 - 1 6:30 (Terapeutické centrum Modré
dveře, náměstí Smiřických 39, Kostelec nad Černými lesy) nebo na telefonu 725 830 830.
Služba je anonymní, bez omezení věku a zcela zdarma.

PhDr. Andrea Hlubučková, psycholog Terapeutického centra Modré dveře

