Jarní toulky..

.

Rudolf Semanský, místopředesda o.s. Mukařov-sko

Vážení čtenáři,
opět se setkáváme nad dalším číslem
časopisu Mukařov-sko, zpravodaje, který
Vás každé dva měsíce informuje o tom,
co se děje kolem nás.

A protože tu máme konečně období, vonící
jarem, které i přes rozmary počasí láká ven,
na první výlety i práci na zahrádce a které
společně s posunem letního času nutí
človka trávit venku více času než ještě před
pár týdny, snad Vám pak volné chvíle, když
večer usednete k odpočinku zpříjemní i náš
dvouměsíčník.
Ani já jsem neodolal a v průzračném, i když
větrném a chladném ovzduší minulých dní
jsem objížděl známá a osvědčená místa,
odkud je vidět do krajiny, abych udělat pár
fotografií, podobných té, která jev titulu. Je
to zvláštní pocit, když z míst v blízkém
okolí, ať již nad Srbínem nebo pod
Žernovkou máte možnost vidět a fotografovat pohoří na severní hranici naší
země. A doma, při prohlížení fotografií na
monitoru PC pak člověk může jen
obdivovat, jak místo uprostřed čech, kde
žijeme, je vlastně krásné.
V rámci svých jarních toulek jsem ale také
procházel po okolních lesích a musel jsem
trochu smutně konstatovat, že na nepořádku v nich se stále nic nemění.

Inspirací k jedné z procházek byl i článek
kdesi na internetu, jak málo lidé vědí o
místech, kde žijí, jak nedůležitá je pro
někoho v dnešní uspěchané době historie
nejrůznějších objektů a míst a jak málo
těchto informací umíme dát svým dětem.
Otázkou zůstává, jak chceme v dnešní
podivné době vybudovat v našich dětech
pocit hrdosti a vztahu k místu, kde žijí.
O to více pak oceňuji činnost našich
místních organizací a sdružení, které se
akcemi, jež pořádají, snaží ať již vědomě,
nebo v rámci udržování místních tradic toto
pozitivní vnímání místa, kde žijeme v lidech
vytvářet a probouzet.
Ale i my sami můžeme něco udělat - ne
náhodou byl Den Země stanoven na toto
jarní období, kdy je pohled na svět přeci jen
o něco optimističtější. Pojďme společně
poznávat místa, kde žijeme a třeba je
malým úklidem udělat i o něco hezčí.

Přeji Vám krásné jarní dny
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Blíží se již dokončení územního plánu naší obce?

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

Vážení čtenáři, opakovaně čelím otázkám, kdy bude dokončen územní plán naší
obce, který nahradí ten stávající, mnohdy již překonaný. Neumím na tuto otázku
odpovědět zcela přesně, i když dle mého, již mohl být nový územní plán dávno
schválen. V několika bodech se tedy pokusím stručně shrnout jeho vývoj minulý i
budoucí, s ohledem na kroky, které před jeho schválením ještě musí proběhnout.
Pokud se vrátíme pár roků zpět do historie, tak záměr vypracovat nový - aktualizovaný
územní plán obce byl schválen na zasedání zastupitelstva dne 11 . ledna 2011 . V průběhu
tvorby Územního plánu jsem opakovaně předkládala zastupitelům informace o jeho
aktuálním stavu a připomínala jeho důležitost, včetně možnosti kdykoli do něj nahlédnout a
navrhovat jeho úpravy.
Na zasedání zastupitelstva dne 9. října 201 2 bylo schváleno konečné zadání ÚP s
připomínkami a námitkami, které vzešly od orgánů státní správy.
11 . června 201 3 byly projednány a schváleny poslední návrhy a připomínky zastupitelů k
aktualizaci územního plánu.
V červenci 201 4 byl zveřejněn návrh územního plánu před veřejným projednáním, které se
konalo 25.8.201 4 na Odboru územního plánování v Říčanech a jehož se za obec Mukařov
účastnili starosta R. Semanský a místostarostka M. Eichnerová. Z tohoto projednání vzešly
připomínky a námitky veřejnosti.
Na zasedání zastupitelstva dne 1 6. září 201 4 požádali občané z o.s. Pod Budama, aby
připomínky a návrhy občanů neprojednávalo stávající zastupitelstvo. Požadovali, aby ÚP
schvalovalo až nové zastupitelstvo po volbách. Projednání námitek a připomínek bylo tedy
odloženo.

V novém volebním období 201 4 - 201 8 probíhalo schvalování ÚP následovně:
Na 1 . ustavujícím zasedání dne zastupitelstva 11 . listopadu 201 4 starosta vyzval

zastupitele, aby do prosincového zasedání předložili návrhy na úpravu nebo změnu
územního plánu.
Na 2. zasedání dne 9. prosince 201 4 starosta urgoval dodání připomínek zastupitelů k
územnímu plánu obce.
Zastupitelé za TOP09 a SDH Mukařov žádali nejdříve pracovní schůzku se zhotovitelem ÚP
- Arch. Sixtou, která se konala 1 5. prosince 201 4.
Na 3. zasedání ZO dne 1 3. ledna 201 5 bylo jednání o územním plánu opět odloženo,
zastupitelé za TOP09 a SDH Mukařov požádali o svolání pracovní schůzky zastupitelstva,
kde budou jejich připomínky předjednány.
23. února 201 5 - na pracovní schůzce k územnímu plánu byly projednány jednotlivé
námitky a připomínky veřejnosti. Následně zastupitelé TOP09+SDH Mukařov předložili dva
návrhy k úpravě Územního plánu: plošné zrušení bytových domů v Územním plánu a
snížení velikosti všech nově povolovaných staveb na max. 7m výšky.
Na 4. zasedání dne 1 0. února 201 5, ani 5. zasedání dne 1 7. března 201 5 nebyl Územní
plán projednáván.
Připomínám, že v případě jakékoli změny textové, zejména však grafické částu územního
plánu je třeba opakované veřejné projednání na základě takto přepracovaného návrhu ÚP,
případně jeho částí, tzn. včetně všech zákonných lhůt a vyjádření všech dotčených orgánů
státní správy. Vracíme se tak opět do fáze, ve které byl územní plán před rokem.

Nejoptimističtější termín schválení nového územního plánu je tak podzim roku 201 5.
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Vodovod Region jih III. etapa 1 . část výstavba v plném proudu

Ing. Přemysl Zima, místostarosta obce, o.s. Mukařov-sko

Vážení čtenáři,
na úvod malé vysvětlení; někteří z Vás se možná podiví, že se v době existence Obecního
zpravodaje některé informace z obecního dění objevují i v našem časopise. Důvod je
prozaický a sice ten, že tento časopis vychází dříve a tak z hlediska aktuálnosti informací by
článek ve zpravodaji vyšel později než budou níže zahájené akce probíhat.

V rámci výstavby vodovodu Vás chci informovat o plánovaném dopravním omezení v
ulici Choceradská, kde bude v období od 20.4. do 30.4. 201 5 probíhat pokládka
finálního asfaltového povrchu. Provoz v úseku od ul. Na Pískách ke konci Srbína
bude po tuto dobu omezen na jeden jízdní pruh. Uzavírka bude rozdělena na 2 části (od

Svojetic po zvoničku a od zvoničky k ul. Na Pískách), uzavřen bude levý a následně pravý
jízdní pruh, podle potřeby prováděných prací.
Jak již uvádí titulek článku, výstavba vodovodu spolufinancovaného z Operačního
programu Životní prostředí a svazkem obcí Region jih zdárně pokračuje. Utěšeně
přibývá stavba vodojemu ve Svojeticích, kde v těchto dnech dochází již k vystrojování
budovy armaturní a řídící technologií a k dokončovacím pracem na budově.
Bez větších komplikací (až na místní nevyzpytatelné geologické podmínky) též probíhá
výstavba vodovodních řadů a navazujících domovních přípojek, o čemž se někteří z Vás
mohou přesvědčit na vlastní kůži pro nejrůznější omezení a nesnáze se stavbou spojené.
Někdy není situace v lokalitách dotčených stavbou optimální a proto se snažíme problémy
způsobené stavbou řešit i reagovat na Vaše připomínky, zejména průjezdnosti a stavu
komunikací. Doufám, že je ta snaha i trochu znát, nicméně celá síťovaná část Srbína je
stále staveništěm a jednání se zhotovitelem o zahájení finálních oprav povrchů se teprve
rozbíhají. Většina pracovních kapacit je zatím nasazena na pokládku vodovodu a i když je
dle smlouvy konečný termín předání stavby stanoven až na konec července, podle
současného postupu stavebních prací bude pravděpodobně dílo dokončeno cca o měsíc
dříve, takže věřím, že do prázdnin budou i komunikace řádně vyspravené.
Spolu s výstavbou se obec připravuje také na vypsání soutěže pro výběr prozovatele
nového vodovodu – shodou okolností společně se stávajícími sítěmi vodovodu a kanalizace
v Mukařově, kde končí provozovatelská smlouva 1 . SčV a.s. k 31 .1 2.201 5. A protože
provozovatel ve většině případů též osazuje vodoměry, společně s uzavřením smlouvy na
dodávku vody, do doby výběru provozovatele nebudou vodoměry na novém vodovodu
zatím osazovány.
Zde bych chtěl apelovat na ty z Vás, kteří stále nemají zabudované vodoměrné šachty
(pokud nemáte zrovna vodoměr umístěný v domě). Přípojky ukončené jen za plotem bez
vodoměrné šachty nejsou kompletně vybudované a nebudou moct být zkolaudovány, takže
budou pro dodávku vody nepoužitelné. O každé přípojce bude po kolaudaci sepsán
předávací protokol a rozpracované
přípojky budou k tomuto okamžiku předány vlastníkům jako nedokončené. Proto
ve vlastním zájmu proveďte instalaci
vodoměrné šachty nejpozději do konce
června tak, aby stavební firma mohla
přípojku dokončit, protože ve Vašem
investičním příspěvku obci máte zahrnuto i
zavedení vodovodní trubky do šachty.
Díky za pozornost, pokud jste dočetli až
sem, a vydržte to ještě těch několik
měsíců, stavíme to pro vás!
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Rudolf Semanský, starosta obce

Každý, kdo projíždí kolem nově
budované školy v Mukařově má
možnost vidět, že stavba dostává
stále reálnější obrysy.

Zvenčí viditelnou změnou jsou zejména
dokončená střecha, nově osazená
okna a zateplování budovy. Práce již
byly zahájeny i na spojovacím krčku,
který bude formou proskleného
vestibulu spojovat starou a novou
budovu a školní jídelnu.
Uvnitř objektu nové školy již v těchto
dnech probíhá montáž rozvodů elektro
a vodovodního a kanalizačního potrubí.

Návštěva poslankyně Parlamentu ČR Ing. Věry Kovářové
23. března navštívila obec Mukařov poslankyně Parlamentu České republiky, Ing.
Věra Kovářová (TOP09+STAN) . Na půdě úřadu ji přivítal starosta obce a v následné

diskusi ji seznámil s připravovanými projekty a investičními záměry obce, velká pozornost
byla věnována zejména otázce získání dotace na novou školku.
Vzhledem k tomu, že Ing. Kovářová dříve rovněž pracovala jako starostka obce, živě se
totiž zajímala právě o tyto problémy - kapacitu školských a předškolských zařízení.
V této souvislosti se sluší připomenout, že paní poslankyně se jako členka Rozpočtového
výboru významně podílela právě na prosazení vzniku dotačních titulů pro výstavbu
základních a mateřských škol v okolí Prahy, z něhož čerpá i obec Mukařov.
I z tohoto důvodu pochopitelně nemohla vynechat návštěvu staveniště nové školy, kde se
zajímala o průběh a dokončení celé stavby.

Dvouměsíčník 2/201 5, ročník X., číslo 55.
Povolení: MK ČR E 1 6658
Vydavatel: Mukařov-sko, občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
Sídlo redakce: Vysoká ul., 251 62 - Mukařov
Tel: 606 71 9 574
Web: www.mukarov-sko.cz
Vychází 7.4. 201 5
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František Průžek, starosta SDH Žernovka

Jak již bylo zmíněno v minulém čísle Mukařovska, jedním z hlavních projektů SDH
Žernovka je generální oprava hasičského vozu CAS 32 Tatra 1 48.

Několik měsíců je tak naše hasičská Tatra 1 48 v dílnách firmy KOMET Pečky, která se
specializuje na repase a modernizaci zásahové techniky. Zde vozidlo prodělává zásadní
generální opravu, aby vyhovovalo všem dnešním potřebám naší zásahové jednotky.
Myslím si, že volba, aby v obci bylo ještě jedno velkoobjemové cisternové vozidlo, které
bude určeno do těžkých terénů, byla správná.
Rozhlédneme-li se po okolí, tak zjistíme, že naše obce obklopují rozsáhlé lesy a na některá
místa se nedá dostat jinak, než polními nebo nezpevněnými cestami. Z toho důvodu, s
ohledem na známé kvality podvozku Tatry T 1 48 a také z důvodu větší nezávislosti na
elektronickém ovládání prvků, tak byla naše volba "omladit" toto spolehlivé vozidlo jasná.
Co se týče fáze oprav, tak v
současnosti má již Tatra opravenu podvozkovou a motorovou
část a také nádrž na vodu.
Po obvodu nádrže jsou ve vnější
části karoserie nově upraveny
úložné prostory pro zásahový
materiál. V zadní části vozu je
potom nainstalován naviják s
hadicí pro rychlý zásah. Dále
zde bude umístěna elektrocentrála.
Ve zmíněných boxech budou
nově uloženy hadice, proudnice,
rozdělovače, motorové pily,
dýchací a hasicí přístroje, nářadí, trhací hák, žebřík atd.
Podle současných informací se na voze dokončuji karosářské práce a vůz půjde do lakovny.
Poté bude Tatra vybavena novými výstražnými světly a v poslední fázi nezbytnými nápisy s
označením jednotky.
Práce na voze probíhají nad očekávání dobře a
také naše časté návštěvy, společně s vedením
obce, kdy se upřesňuje zadání a detaily oprav
jsou ku prospěchu věci.

Díky poskytnutým financím a vstřícnosti
obecního úřadu, profesionalitě a vstřícnosti
firmy KOMET Pečky, bude vozidlo předáno do
užívání sboru již v polovině tohoto roku.
Roku, kdy sbor SDH Žernovka slaví 111 let a k
tomuto výročí si takto pěkný dar jistě zaslouží.
více nformací naleznete
na stránkách našeho sboru:

www.sdhzernovka.cz
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KalendářMukařovska
31 . března 201 5
Poslední den pro úhradu poplatku
za komunální odpad!

Po tomto termínu riskujete zabavení
popelnice a úhradu poplatku vč. penále.

1 8. dubna 201 5, sobota
Divadelní představení pro děti

Kočičí muzikál MŇAU
Hotel Hubert, Louňovice - DS Máj

25. dubna 201 5, sobota
Vítání občánků

Vestibul základní školy Mukařov

25. dubna 201 5, sobota
Divadelní představení

Válka Roseových
Hotel Hubert, Louňovice - Malé divadlo Kolín
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25. dubna 201 5, sobota 11 :30
Žernovská osmička

SDH Žernovka
Louka mezi ulicemi Horka
a Doubecká (naproti farmě u Uzlů)

30. dubna 201 5, čtvrtek
Tradiční pálení čarodějni c

SDH Žernovka
Louka mezi ulicemi Horka a Doubecká
c

30. dubna 201 5, čtvrtek
Tradiční pálení čarodějnic
+ průvod dětských masek
SDH Mukařov
Fotbalové hřiště Mukařov

2. května 201 5, sobota 9:00
Čištění pramene a koryta potoka
Výmola, Mukařov
Mukařov-sko
Sraz u MŠ Mukařov

25. a 26. dubna 201 5
Svoz velkoobjemového a nebezpečného
odpadu Mukařov, Srbín, Žernovka
Stanoviště kontejnerů: Mukařov - za OÚ,
Srbín - náves, Žernovka - požární zbrojnice

* * * * * * * * * F OTBAL * * * * * * * * * *
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Dr. Jaroslav Šalda

Na webových stránkách naší obce je stručně a výstižně popsána historie vzniku
Mukařova, Srbína i Žernovky. Vycházeno přitom bylo z archivních materiálů muzea
v Kostelci nad Černými lesy, kde je v záznamech popsán náš vývoj od 1 2. století po
současnost.
Z těchto i jiných dostupných historických pramenů je zřejmé, že Mukařov nám nebyl
darován v dobročinném rozmaru tehdejším panovníkem. Byly to jistě v té době poměry
barbarské a kruté, když v roce 11 58 bylo zahájeno říšskými knížaty nové tažení do
Itálie, proti neposlušnému Milánu. Vedl ho císař Fridrich I. Barbarossa, kterého spolu s
uherským králem Gejzou II., polským králem Boleslavem IV. a anglickým králem
Jindřichem II., podpořil také český kníže Vladislav II.
V Dalimilově kronice je psáno, že české vojsko vedené knížetem Vladislavem II, bylo
významnou součástí Fridrichovy armády. Díky činnosti císařských legátů byl prvotní
postup rychlý a bezproblémový. Armáda dospěla k hlavní obranné linii Milána – řece
Addě – 23. července, kde se zastavila, protože mosty již byly zničené. Dva čeští rytíři,
Odolen a Bernard, hnáni vidinou kořisti, přeplavali řeku, a jejich počin se stal inspirací
pro další válečníky.
V kronice se pak dále uvádí:N“Češi pod městskými valy řeku snadno překonali.
Odolen tam našel brod a tím proslavil svůj rodN“ Když se Vladislav II. a jeho vojsko
dalo do pohybu, překvapení Milánských bylo dokonalé. Pokusili se zabránit Čechům v
přechodu přes řeku, ale než se zorganizovali, české vojsko již stálo na druhém břehu
a bez námahy útok nepřítele odrazilo. Překročením Addy byla českou zásluhou
rozhodnuta bitva o přístupy k Milánu. Za tuto pomoc se českým vojskům dostalo od
císaře uznání. Dne 8. září se konal velkolepý kapitulační akt, na kterém byl český kníže
Vladislav II. za odměnu osobně korunován císařem Fridrichem I. Barbarossou českým
králem, a jako král se po té nazýval Vladislavem I. Z tažení si přivezl do země i štít se
znakem lva. Češi tak získali nejen velkou kořist, ale i uznání s respektem a s velkou
slávou se vrátili domů.
Šest nejlepších bojovníků pak Vladislav I. obdaroval manskými úděly, na kterých jak
již víme založili své dvorce. Ty byly po nich pojmenovány a jejich názvy se dochovaly
dodnes. Máme v Čechách celkem 4 obce, které nesou název Mukařov, ale jen ten náš
Mukařov, spolu se Srbínem, mají kořeny svého založení v neklidné době 1 2. století a
názvy po dvou statečných vojínech se jmény Mukar a Srba.
Nějak mi uniká častější teritoriální publicita této významné historické události, ke které
se osobně rád hlásím. Patřím rodem a půdou k tzv. tradičním rodinám, kterých zde
v obci žije stále méně a méně. Z hlediska historického odkazu by bylo proto vhodné,
aby ti nově příchozí spoluobčané zde v Mukařově a jeho katastrech Žernovce i Srbíně,
nedosáhli jen údělu pouhých nocležníků velké Prahy, ale aby i oni si postupně osvojili
sounáležitost s chrabrostí válečníků, kteří jim tam někde u bran Milána zajistili pěkné
místo k životu, práci i odpočinku, s názvem Mukařov. Evropanství, globalizace světa a
stále více se prosazující kosmopolitismus mezi lidmi a kontinenty, patří k modernímu
způsobu rozvoje ducha i životního stylu, a já ho nezavrhuji. Chápu jej jako přirozený
produkt lidské evoluce, který u mě osobně nemůže překonat podvědomé pouto k
hrdinům Mukarovi i Srbovi, na které si vzpomenu vždy, když vidím nebo slyším název
své obce, která oproti jiným má navíc i své jméno.
Hezké jaro vám všem přeje Dr. J. Šalda,
asistent místostarosty pro dotace a investice obce Mukařov

– dvouměsíčník pro Mukařov, Srbín a Žernovku – 2/2015

K pramenům potoka Výmola

Strana

8

Rudolf Semanský, o.s. Mukařov-sko

Našimi obcemi protéká několik malých vodních toků – potoků, ať již se jménem
nebo bezejmenných, ale pouze jeden z nich pramení přímo v našem katastru. Je to
potok Výmola, který se proplétá krajinou Prahy-východ v délce cca 31 km a s
výškovým rozdílem 253m od pramene až k místu, kde se u Čelákovic vlévá do řeky
Labe. Podíváme-li se na dostupné informace, zjistíme, že i Národní registr pramenů a
studánek chybně jako prameniště potoka uvádí buď požární nádrž v Mukařově, nebo
trubku, jejž vyvěrá pod stavidlem tohoto rybníka.
Ani jedno z míst však zdaleka není přesné a tak asi nepřekvapí, že ani mnoho místních
obyvatel neví, kde Výmola vlastně začíná. Za její pramen považují v lepším případě studnu
před obecním úřadem, nebo soustavu louňovických rybníků.
Jistě se ještě najdou pamětníci, kteří si vzpomenou jak vypadala mukařovská náves, když
se zde Výmola, přitékající z mukařovských lesů rozvodnila. Dnes je tato
část potoka, zhruba od poloviny chodníku ke školce zatrubněna, a to pod
mukařovskou návsí a dále přes park, až
do odkalovací nádrže při ulici Obecní,
odkud se pak vlévá do požární nádrže.
Proti proudu Výmoly je proto třeba se
vydat od místa, kde se potok do potrubí
pod návsí vlévá. Čeká nás cesta podél
charitní louky, přes zahradu Charitního
domova Mukařov (i zde dokáže jedno z
ramen Výmoly při vytrvalejších deštích
obyvatelům charitního domova a
následně hasičům nadělat spoustu starostí) a dál do lesa, kde musíme odlišit proud potoka
od vody, jež se stahuje z příkopů podél ul. Školní/Českobrodská a z polí „U tří kop“.
Prameniště Výmoly nalezneme na kraji lesa, nedaleko pěší stezky Mukařov – Žernovka. Na
rozdíl od přítoků z polí a příkopů podél silnic je snadno identifikovatelné podle soustavy
lesních tůněk a slepého ramene, na jehož začátku pramen vyvěrá. Každopádně jak vidno z
fotografií, místo samé i koryto potoka si zaslouží vyčistit a zprůchodnit a proto se sdružení
Mukařov-sko v rámci akce Den Země rozhodlo vyhlásit na 2. května akci, během které se
pokusíme vyčistit co největší část tohoto vodního toku. Přidáte se k nám?

– dvouměsíčník pro Mukařov, Srbín a Žernovku – 2/2015

Krátké zprávy z obce
Obecní úřad upozorňuje majitele psů,
že splatnost poplatku za držení psa
byla 31 . ledna. Přesto doposud
evidujeme množství neuhrazených
poplatků. Uhraďte poplatky co nejdříve
a nevystavujte se nebezpečí platby
penále!!!
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V souvislosti s výstavbou nové školy
a změnou dopravní obslužnosti při
zásobování školní jídelny jsou prováděny práce na vybudování nové
příjezdové cesty pro zásobování jídelny
za severní částí fotbalového hřiště z
ulice Sportovní.

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

Výstavba přechodu pro chodce u
kruhového objezdu konečně zahájena.

Jak si ti pozornější z Vás jistě všimli, po
dlouhých měsících odkládání a jednání
byla konečně zahájena realizace
přechodu pro chodce v ulici Školní u
kruhového objezdu. Společně s úpravou
chodníku a osazením zábradlí bude
přechod doplněn i o lampu, která výrazně
zvyšuje viditelnost chodců.

Nezbytným krokem bylo pokácení zde
rostoucích bříz, odstranění části oplocení
kolem hřiště a odstranění pařezů a betonových základů historického oplocení
hřiště. Tato cesta bude sloužit výhradně
pro zásobování a vjezd tak bude umožněn
pouze dopravní obsluze.

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

***************
Připomínáme, že 31 . březen byl
posledním dnem, kdy bylo možné
uhradit svoz komunálního odpadu. Po

tomto datu budou všem, kdo poplatek
neuhradili, postupně odebírány nádoby a
zasílány výzvy k platbě, včetně penále.
Je třeba si uvědomit, že svozová známka,
kterou všichni zaregistrovaní uživatelé
obdrželi je ceninou a z její ceny obec
odvedla
DPH.
Pokyn
svozové

společnosti k odebírání nádob bude
vydán v druhém dubnovém týdnu.

Vynášení Morany
Smrtná neděle připadla letos už na 22.
března. Dlouhodobě nevyzpytatelné
počasí, které zřejmě zapomnělo, jaký je
rozdíl mezi zimou a jarem, ven zrovna
moc nelákalo, přesto se na návsi
v Srbíně sešla skupinka věrných
příznivců této již tradiční akce o.s.
Mukařov-sko.

I letos jsme vynášeli Moranu z návsi ke
hřišti, v naději, že spolu s ní spálíme i
všechno zlé, co přinesla zima. Na
venkovní tvoření to opravdu nebylo, ale o
to víc jsme se snažili zimu zahnat
rytmickými říkankami. Nakonec ji – tak
jako každý rok – spálil oheň, u nějž se
všichni příjemně ohřáli a opekli si i buřtíky.
Limonáda tekla proudem a pro zahřátí byl
připraven ovocný punč. A chybět nemohli
ani poníci ze Žernovky, kteří trpělivě vozili
všechny malé zájemce.

– dvouměsíčník pro Mukařov, Srbín a Žernovku – 2/2015

Kam za kulturou
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Petra Krutská, d.s. DIPONA

Premiera je pro každé divadlo vždy důležitým datem, kterému
předchází měsíce zkoušení, týdny dřiny, dny nejistoty, hodiny
posledních příprav a minuty se staženým žaludkem a otazníky –
nevypadne někomu text? budou všechny rekvizity na svém místě?
zasmějí se diváci tam, kde to očekáváme? bude se hra vůbec líbit?

Vteřiny před vstupem na jeviště ale herec
musí veškeré obavy odhodit, navléknout
se plně do své role a obout se do toho
tak, aby předvedl divadlo jak má být.
DiPoNa se s úkolem odehrát premiérové
představení poprala na jedničku. Dne 2.4.
na své domácí scéně v louňovickém
Hotelu U Huberta představila světu,
divákům, přátelům a kolegům z okolních
divadelních souborů svou v pořadí již třetí
premiéru s názvem 5 dolarů pro lásku.
Představení tvoří dva příběhy, které
dramaturgicky upravil Josef Pšenička dle
povídek O. Henryho. Láska v již zralém
věku, přes své šediny, všednost společně
prožitých let a zarezlých koleček paměti
dokáže pobavit, rozesmát, ale třeba i
nastavit zrcadlo našich vlastním vztahům.
Premiéra, která je završením půlročního
snažení a tvoření, je vlastně začátkem.
Výstřelem, který odstartuje maraton štací,
kdy svou hru představíme dalším
divákům v okolí i místech vzdálenějších.
Například 9.4. hrajeme pro benešovské
diváky na již tradiční akci Dny divadla
Svatopluk.

26.5. máme tu čest hrát v uhříněveském divadle U22.

Těšíme se na vás nejen jako herci, ale i jako organizátoři představení pro děti i dospělé,
které pravidelně pořádáme
v louňovickém Hotelu u Sv.
Huberta.
Dubnovou peckou dozajista bude
1 8.4. kočičí muzikál pro děti
MŇAU! od DS Máj.
Dospělí by si pak neměli nechat
ujít 25.4. Válku Roseových, kterou k nám přiveze Malé divadlo
Kolín.

Máte se na co těšit!

– dvouměsíčník pro Mukařov, Srbín a Žernovku – 2/2015
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Spolupráce s redakcí d-Test

Rudolf Semanský, starosta obce

Protože se stále více množí případy nekalých praktik
některých obchodníků a podomních prodejců, stejně
jako si ne úplně každý umí poradit v situaci, kdy je třeba
reklamovat nějaké zboží, navázali jsme oficiální
spolupráci s redakcí časopisu d-Test, abychom Vám
přinášeli některé užitečné rady, jak v podobných případech postupovat.

Díky této spolupráci nejen, že se naši občané mohou se svými problémy obracet přímo na
telefonní linku Spotřebitelské poradny, ale mimoto zde budeme zveřejňovat i články se
spotřebitelskou tematikou, rady a odkazy na praktické příručky.
Příklady, kdy se lze na Spotřebitelskou poradnu obracet (poradenství je zdarma, platí se
pouze cena běžného tel. hovoru): nedodání zboží v termínu, neúspěšná reklamace zboží,
předváděcí akce, odstoupení od nevýhodné smlouvy, podezřelé vyúčtování za telefon,
spotřebitelská práva atd.

Telefonní linka: 299 1 49 009, Provozní doba: Po – Pá 9 – 1 7 hod .
Elektronická poradna: www.dtest.cz/e-poradna

Na webových stránkách http://www.dtest.cz/ naleznete rovněž vzory právních listin a
podání vypracované pro konkrétní účel (volně ke stažení na webových stránkách
www.dtest.cz/vzory), dále odkazy na volně zpřístupněnou databázi nebezpečných výrobků
www.nebezpecnevyrobky.cz, nebo elektronické verze příruček Jak nespadnout do pasti
(informační brožura o marketingových praktikách prodejců na předváděcích akcích a při
podomním prodeji), Pomocník na cesty, Jak na koupi ojetého vozu, Omyly českých
spotřebitelů, Potravinářský kompas, Spotřebitelská práva v novém a další.
Zájemcům z řad občanů může obecní úřad v rámci spolupráce s d-Testem nabídnout i
dodání tištěných příruček, např. Jak nespadnout do pasti, která varuje spotřebitele před

riziky nákupu zboží a poskytování služeb při předváděcím a podomním prodeji a dává
pomocí vzorového dopisu návod, jak od nechtěné smlouvy odstoupit.
Dále samolepky "Nevhazujte reklamu", které musí doručovatelé respektovat pod
sankcí pokuty, "Prodejci, nezvoňte", DVD s filmem „Šmejdi“ atp.

Spotřebitelská poradna dTestu je tu pro vás.

– dvouměsíčník pro Mukařov, Srbín a Žernovku – 2/2015
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Přijmeme elektrikáře, zámečníky a řidiče na pozici
montér věžových jeřábů do střediska Mukařov
Práce ve výškách se zajištěním, montáže po celém území ČR.

Podmínkou je vynikající zdravotní stav, řidičský průkaz a schopnost práce v týmu.
U elektrikářů požadujeme min. vyhl. 50/§6; u řidičů profesní průkaz a řidičák C+E.

Kombinace řidiče a elektrikáře vítána.

Vaše životopisy posílejte na: praha@JVSjeraby.cz
ZAHRADNICKÉ PRÁCE

údržba zeleně

- kácení a prořezy rizikových stromů
- likvidace pařezů frézováním, štěpkování větví
- zakládání trávníků a pokládka travních koberců
- sekání a provzdušňování travnatých ploch
- stříhání živých plotů
- úprava dlouhodobě neudržovaných pozemků
- návrhy, realizace a celoroční údržba zahrad

______________________________________

www.zahrady-zelen.cz

Zateplování fasád
Zednické práce

Lešení k zateplení za ½ ceny

Tel: 602 1 25 01 3
www.zatepleni-koci.cz

Hledám pronájem 1 -2mistností
(bytové i nebytové prostory)
na území obce, popř.v okolí
za účelem zřízení sociálních služeb
(sociálně právní poradenství,
pečovatelská služba)
Klára Václavíková
E-mail: klara.vaclavikova@seznam.cz
Telefon: 77527681 5

