..jedeme dál...

Rudolf Semanský, předseda o.s. Mukařov-sko

Vážení čtenáři,
po delší době se opět setkáváme nad
stránkami časopisu Mukařov-sko, který
tentokrát nabral natolik výrazné zpoždění, že se termín vydání posunul ne o týdny, ale dokonce měsíce.

Témat rozhodně není méně, v našich
obcích se stále něco děje a také informací,
o kterých si myslíme, že by Vás mohly
zajímat, je stále dost.
Negativně se ale na skluzu promítl zejména
nedostatek mého času – ač se to nezdá,
příprava vydání časopisu zabere poměrně
dost času a toho v posledních měsících
moc nezbývalo.
Jsem proto velmi rád, že v předcházejících
týdnech se nám ve sdružení podařilo dát
dohromady novou partu lidí, kteří se na
přípravě Mukařov-ska budou podílet.
Probírány byly samozřejmě i varianty, zda
namísto dvouměsíčníku nevydávat čtrtletník, ale jak už bylo zmíněno v úvodu,
v nedostatku materiálu pro každé číslo
problém není, takže i v následujícím roce by
Mukařov-sko opět mělo vycházet jako
dvouměsíčník.
O tom, co se v našich obcích za poslední
měsíce událo důležitého, jistě víte nejen
z doslechu, ale většina z Vás i z vlastní
zkušenosti. A i když se díky moderním
komunikačním aplikacím, jako například
facebookové stránky Mukařov-Srbín-Žernovka o životě v obci živě diskutuje i na

webu, stále je více těch, kdo informace
čerpají spíše z místních zpravodajů. Navíc
s vypnutím počítače se taková informace
na rozdíl od tištěné ztrácí a tak určitě stojí
za to, ty důležité zmínit v tištěných mediích.
A co se tedy na stránkách dnešního vydání
Mukařov-ska dočtete? Za důležité považujeme informovat Vás o vývoji kolem
zprovoznění srbínského vodovodu, stejně
jako o přípravách k podání dotace na
zbývající část stavby – dovedení vodovodu
do Žernovky. Nebude chybět zmínka o
investicích ke zvýšení bezpečnosti dopravy
v obci, rád bych upozornil na článek
k dotacím na výměnu kotlů a chybět
nebude pár informací k proběhlým akcím v
našich obcích, stejně jako pozvánky na
připravované akce v předvánočním období.
A k tomuto pro většinu lidí nejkrásnějšímu
svátečnímu období Vám přeji já, i celá
redakce jeho klidné a příjemné prožití.
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Rudolf Semanský, starosta obce, o.s. Mukařov-sko

Název minulého článku, nebo chcete-li rubriky, jež nahradila dřívější Starosti
starosty, nesl název „Mukařov, obec která žije“. Uvědomíme-li si, co vše se za tímto
slovním spojením skrývá, myslím, že to nezní ani trochu nadneseně.
Tak jako jsem se v minulém článku věnoval rozvoji obce ve smyslu investičních akcí, které
zde probíhaly a probíhají, mám teď na mysli i to, že naše tři obce jsou stále více
a více atraktivním místem pro život. Dokládá to nejen stále se zvyšující počet obyvatel, ale
i poptávka po možnostech bydlení právě zde, u nás.
Naše obec má výhodu nejen svou polohou v blízkosti hlavního města, a přitom přírodou
na dosah, ale i svou velikostí, kde se ještě neprojevují negativní vlivy známé z větších sídel,
ale přitom se může pochlubit fungující nabídkou služeb, obchodů a lékařské péče, vysokou
mírou bezpečnosti, systémem školního a předškolního vzdělávání, které se neustále
rozšiřuje, poměrně kvalitní sítí komunikací a chodníků a hlavně - řadou fungujících
a aktivnních občanských sdružení, bez kterých by kulturní život v obci asi neexistoval.

Z mého pohledu má naše obec ideální umístění a ideální velikost. Přesvědčuji se o tom
při jednáních s dalšími kolegy starosty, kdy mohu srovnávat například finanční možnosti
obcí menších a nebo naopak, negativní dopady, které mají na život větší sídelní celky.
A tak i když více obyvatel znamená více peněz do obecní pokladny, s ohledem na udržitelný rozvoj se s dalším rozšiřováním a zvětšováním našich obcí v nejbližších letech
rozhodně nepočítá. Koneckonců to dokazuje i nově připravovaný územní plán obce, který
začne platit někdy na jaře příštího roku a rozhodně nepředpokládá překotný rozvoj
výstavby, ani dramatický nárůst obyvatel.
Důraz bude kladen především na zástavbu stávajících proluk, jež jsou v územním plánu
navrženy od roku 2006 a dokončení toho, co v naší obci nejcitelněji chybí - tedy vodovod
a kanalizaci, jež zatím pokrývá jen cca 60% obyvatelstva a dostavbu mateřské školy.
Jsem rád, že mohu navázat tím, že stavba nové budovy mateřské školy pro 50 dětí
z dotace Ministerstva školství ČR již byla zahájena. V podzimním kole dotačních výzev se
také pokusíme o získání dotace na výstavbu další části vodovodu, kde prioritou je vedle
dokončení uličních rozvodů v Srbíně především dovedení vody do Žernovky.
Samozřejmě, určitou "daní" za menší velikost obce jsou ještě pořád nižší daňové příjmy,
a tak se stávajícím počtem obyvatel (přihlášených) si obec naší velikosti nemůže dovolit
dělat vše naráz - školu, školku, vodovod, nové silnice, chodníky, stejně jako si nemůže
dovolit například vlastní obecní policii. Existují ale i jiné cesty, jak tyto problémy řešit.
Jednáním s městem Kostelec nad Černými lesy se například podařilo uzavřít dohodu, která
zajistí měření rychlosti na komunikacích v naší obci Městskou policií Kostelec. Do
budoucna pak jednáme o zřízení služebny městské policie zde v Mukařově a rozšíření
spolupráce na všechny další oblasti, jež spadají do pravomoci městské policie.
„Starat se“ je zkrátka potřeba neustále a to i o věci, které sice neřeší přímo obecní
pokladna, ale život v obci významně ovlivňují. V oblasti dopravy se tak například podařilo
v rámci oprav silnic II. a III. třídy ve Středočeském kraji prosadit kompletní opravu silnice
mezi Žernovkou a Doubkem, takže dnes můžeme s uspokojením říci, že všechny silnice I.
až III. třídy v našem katastru mají nový povrch. Navíc, zde mám z opravy o to větší radost,
že se v letošním rozpočtu obce našlo dost peněz a stihli jsme dokončit i žernovské
chodníky podél Doubecké. Nový asfalt tak mohl navázat přímo na obrubníky podél silnice.
Potvrzuje se, že ve všem totiž platí - štěstí přeje připraveným.
Přeji všem čtenářům příjemný a pohodový závěr roku 201 5 a klidné svátky.
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Vodovod Srbín - proč stále neteče?

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

V poslední době se nejen na obecní úřad,
ale i na mne osobně obrací majitelé domů,
podél kterých vede nově zbudovaný
vodovod, s otázkou, kdy již bude vodovod
v provozu.

Je to celkem pochopitelné, stavba včetně
vodojemu ve Svojeticích je dokončena,
povrchy ulic opraveny, vyasfaltovány a voda
stále nikde. Pokusím se tedy vysvětlit, v čem
je problém.
Zjednodušeně řečeno nyní čekáme na kolaudaci celého díla vodovodu a vodojemu. Ke
kolaudaci je však nutné mít vybraného
provozovatele celého systému. Toho sice
vybírá obec výběrovým (koncesním) řízením,
není to ale tak jednoduché.
Jak víme, stavba byla financována z dotace
Státného fondu životního prostředí ČR (SFŽP) a ten také schvaluje dokumentaci k
výběrovému řízení, podle které bude provozovatel vybírán. A protože i přes intenzivní
jednání s SFŽP, které trvá od června letošního roku stále není úplná shoda na textu
dokumentace, nelze zatím koncesní řízení zahájit, i když zastupitelstvo tento záměr
schválilo usnesením již o prázdninách. Poslední upravená verze dokumentu byla zaslána
na SFŽP koncem září, po našich urgencích snad přijde kladné vyjádření každým dnem.
Po vypsání výběrového řízení proběhne standardní soutěž na provozovatele se zajištěním
služeb do roku 2021 . Zastupitelstvo bude z došlých nabídek vybírat vítěze a pokud se
následně neúspěšní uchazeči neodvolají proti jeho výsledku, mohl by být vítěz definitivně
schválen Krajským úřadem Středočeského kraje do konce roku 201 5.
Až potom může Vodoprávní odbor MěÚ Říčany zahájit kolaudační řízení, která však bude
rozděleno do čtyř částí, s ohledem na rozdílné části stavebních řízení: vodojem, páteřní
vodovod, uliční rozvody, změna trasy vodovodu v ul. U Požáru. Kolaudace musí probíhat
bohužel postupně, s logickou návazností na existující funkčnost. Pro představu; tak jako
teče voda po spádu, musí být postupně kolaudovány části, ve kterých je možno provést
všechny tlakové a hygienické zkoušky. Nelze tedy zkolaudovat „suché“ uliční řady dříve,
než hlavní přivaděč atd. Kolaudace tak bude zahájena vodojemem. Poté, co bude
zkolaudován a kolaudace nabude právní moci, může být kolaudován na stejném principu
páteřní vodovod, uliční řady a nakonec změna trasy přes nový Srbín. Připomínám, že každé
kolaudační rozhodnutí musí nejprve nabýt právní moci, než bude možné pokračovat další
etapou. Z tohoto důvodu nelze očekávat celková kolaudace a spuštění vodovodu

dříve než v květnu/červnu 201 6.
Je mi líto, že nemám lepší zprávy, ale úředního šimla zkrátka obelstít nedokážeme.
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Bezpečnější doprava pro chodce i řidiče

Dr. Jaroslav Šalda, dotační referent OÚ Mukařov

V poslední době se v obci podařilo realizovat několik
dopravně bezpečnostních opatření, které jistě přispějí
nejen k vyššímu komfortu občanů, ale i k celkové
bezpečnosti na místních komunikacích i silnicích
vyšších tříd v našich obcích.

Když krátce vyjmenuji některé z nich, nemohu opomenout
nově vzniklý bezbariérový přechod u okružní křižovatky na
Budech. Nasvícení přechodu bylo pořízeno díky dotaci
z Nadace ČEZ – z dotačního programu Oranžový
přechod , který je zaměřen na zvyšování bezpečnosti
chodců.
Ve schvalovacím řízení jsou další přechody na silnici I. třídy
I/2, a nový přechod vznikne na Žernovce, u autobusové
zastávky směrem na Doubek, kterou využívají hlavně školáci
a kdy byl v celé ulici Doubecké nedávno položen nový
asfaltový koberec. V těchto místech byl také dokončen
chodník, od ulice Horka až po Mlýn Pataki,
takže chodci dnes mohou bezpečně po
chodnících projít úsek od konce Žernovky
až do Mukařova nebo Srbína podél všech
frekventovaných komunikací.
Nezanedbatelný je jistě i estetický dojem,
protože chodníky, lemované obrubníky, jež
navazují na nově opravené asfaltové
komunikace vypadají rozhodně lépe, než
otrhané krajinice a zarostlé příkopy.
Další důležitou úpravou je vybudování nové
areálové komunikace u základní školy, která
v ranní špičce odlehčuje provozu motorových
vozidel na ulici Školní a U Zelené cesty.
K větší bezpečnosti přispívá nepochybně i rozšíření
veřejného osvětlení a je jistě dobrou zprávou, že
žádost o dotaci na výstavbu osvětlení v ulici Horka a
Ke Třem kopám byla úspěšná a dnes již zde veřejné
osvětlení svítí.
Možná jste také zaznamenali kompletní opravu
povrchu chodníku u ulice Pražská, od autobusové
zastávky, až po ulici Nová.
Zde bychom rádi zmínili, že na rekonstrukci
chodníku přispěl významnou finanční částkou pan
Zdeněk Beck, kterému tímto děkujeme.
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František Průžek, starosta SDH Žernovka

Pro sbor a jednotku dobrovolných hasičů obce byl rok 201 5 rokem významným.
Sbor slavil 111 let od jeho založení, blížilo se dokončení repase hasičské Tatry, opět
začalo fungovat družstvo žen a nové funkční období zahájili nový velitel jednotky
Robert Hegyi a starosta sboru František Průžek.

Zároveň před oběma pány a celou jednotkou SDH a členy sboru stál nelehký úkol. Tímto
úkolem bylo navázat na aktivitu JSDH a SDH, kterou v předešlých letech spolu s jednotkou
SDH vytvořil její velitel BcA Matěj Mlčoch, starosta sboru Robert Hegyi, garážmistr Jan Uzel
a ostatní členové sboru.
Rok 201 5 začal standardně plesem konaným v druhém únorové týdnu. V dubnu se pak
konala tradiční Žernovská "osmička". Počasí vyšlo skvěle a soutěž se vydařila.
Co se týče výjezdové jednotky, ta byla částečně omezena generální opravou Tatry 1 48, jež
probíhala tak, aby se stihl termín předání 6.6.201 5, kdy sbor slavil 111 založení.
Aktivita jednotky SDH co se týče výjezdů v tomto období byla skromná (2 technické
výjezdy). To jsme ještě netušili, kolik výjezdů uskutečníme v červenci, v srpnu a v září.
V tomto období se i naše ženské družstvo aktivně účastnilo soutěží, na které o víkendech
u hasičské zbrojnice a v ulici V Průhoně ženy pilně trénovaly.
Na konci dubna probíhalo "pálení čarodějnic".
Rádi bychom, aby do budoucna na akce typu
Žernovská 8, "čarodějnice" atd. chodilo ještě více
návštěvníku z řad místních i přespolních.
Šestého června pak proběhl dětský den s oslavou
111 let sboru, ale nejdůležitější událostí bylo
převzetí repasovaného zásahového vozu CAS 32
T 1 48.
Vozidlo na slavnost přivezl a předal do užívání
jednotce starosta obce Rudolf Semanský.
Následně bylo vozidlu požehnáno panem farářem
Konstantinem z říčanské farnosti. V krásně
slunečném počasí, kdy teploty ve stínu vyšplhaly
pár stupňů nad třicítku, jsme během oslav
návštěvníky několikrát osvěžili kropením z cisteren
a celá oslava byla zakončena posezením u dobré
hudby, pivka a jídla.
V tomto období sbor přijal 5 nových členek
a členů, což je do budoucna povzbuzení.
Po skončení nejdůležitější akce roku to vypadalo,
že bude klidné léto. Ovšem déletrvající vedra
zapříčinila vyschnutí půdy, travin, lesů, polí a bylo
otázkou času, kdy dojde k nějakým požárům.
Obavy se naplnily v závěru měsíce července, kdy začala vlna výjezdů a to převážně mimo
katastr obce Žernovka. Od té doby byla naše nová Tatra pořád na cestách. I když to bylo
hodně nepříjemné a náročné, v těchto vedrech zasahovat, ukázalo se, že naše jednotka je
plně akceschopná. Ve dnech, kdy se jelo k více požárům nebo se prováděla 24 hodinová
dohlídka požářiště, to bylo náročné nejen pro techniku (VW PASSAT), která kolikrát vjížděla
do nepříjemného terénu, ale i pro samotné hasiče a samozřejmě i jejich rodiny. Od konce
července do poloviny září naše jednotka vyjela cca ke 1 4 zásahům a nejednou byla
zmíněna ve sdělovacích prostředcích.
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Dokončení ze str. 5
Od poloviny září si konečně užíváme klidu. V říjnu se jednotka účastnila taktického cvičení
v Říčanech. Jednotka SDH také v září přijala do svých řád novou členku. Nyní probíhá její
vystrojování a školení. Jinak SDH, respektive družstvo mix se účastnilo v září Memoriálu
Míly Dlabače a členové SDH zajišťovali stanoviště motorových pil při akci Tři rohy.
Do konce roku SDH čekají 2 akce a to:
5.1 2.201 5 Mikulášské nadělení od 1 3.30 v restauraci Montgomery
a 27. 1 2 od 1 8.30 tamtéž valná hromada SDH Žernovka.
Všichni jsou na obě akce srdečně zváni.
Díky aktivitě členů SDH a samozřejmě za finanční podpory obce Mukařov se podařilo
dosáhnout většiny vytyčených cílů. Tímto všem děkujeme. Co se týče plánů do budoucna,
tak jedním z hlavních cílů je rozvoj ženského družstva, aktivace mužského družstva a vznik
družstva dětí (na němž se již průběžně pracuje).
Dále se bude sbor tak jako dosud veřejně prezentovat, (pořádání kulturně-společenských
akcí, spolupráce s dalšími sdruženími, informace na webu apod.).
A protože ve sboru bychom rádi vytvářeli podmínky pro další rozvoj kultury i prevence
v obci, chtěl bych oslovit případné sponzory z obce a blízkého okolí, kteří by tímto
příspěvkem podpořili náš záměr.
Sbor by rád poděkoval obecnímu úřadu v Mukařově za významnou finanční podporu jednak
při obnově zásahového vozu CAS 32, ale i za významnou finanční podporu SDH a JSDH.
Doufám, že časové možnosti a chuť k práci umožní i nadále zajišťovat kulturně společenský
život v obci a že přilákáme na naše akce (i do SDH) co nejvíce obyvatel Žernovky a okolí.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Mukařovský lampioňák podeváté

Rudolf Semanský

Letošní lampionový průvod ulicemi Mukařova přilákal na 250 dětí a přibližně stejný počet
dospělých, kteří se před pátou hodinou odpoledne sešli na návsi v Mukařově. Tak jako
každoročně byly pro děti připraveny malé sladkosti a na závěr pak velkolepý ohňostroj.

Sdružení Mukařov-sko jako organizátor akce děkuje členům SDH Žernovka za pomoc
a zajištění organizace při lampionovém průvodu a panu M. Veselému za asistenci
a požární dozor při závěrečné ohňostrojové show.
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Kateřina Budínová, o.s. Mukařov-sko

Dvě soboty a jeden záhon je na světě. O jaký záhon se jedná? Záhon před starou
budovou školy, který do té doby tvořila nepříliš hezká směs seschlé trávy, hlíny a
kamení.

S výzvou k úklidu pozemků u nové školy přišel v polovině srpna p. Fr. Pokorný, který jistě
věřil, že oslovených zastupitelů a dalších přátel školy přijde požehnaně. Ale asi špatný
termín, nebo počasí a jednoduše se nás sešlo spíš méně. Kromě p. Pokorného se jednalo
výhradně o členy o.s. Mukařov-sko. Nakonec se ale ukázalo, že i tak je počet dostačující
a že máme šanci na dobrý výsledek. Určitě nikdo nečekal, že se zvládne všechna zeleň
kolem školy, ale podařilo se zkulturnit
trojuhelník kolem pomníku a hlavně
uvedenou plochu před starou budovou,
takže při otevření nové budovy školy si
jistě každý všiml první vlaštovky v podobě
upravené části školního pozemku.
Všechno má svůj čas a také v tomto
případě jsme vázání finančními prostředky,
a tak i touto cestou – cestou dobrovolnosti
lze spáchat malé dílko. Trochu to bolí, neb
suché léto nám jasně ukázalo, že dobrá
vůle a hrábě skutečně nestačí. Naštěstí lidská ochota nemá mezí – Lukáš Podaný okamžitě
přispěchal se svým rotavátorem a bylo možno před výsadbou zcela nepoužitelnou půdu
připravit k další práci. Uf, první část je za námi, vše je pohrabáno, odpadky uklizeny, kačírek
rozvezen a rozhrabán. První sobota za námi. Teď ještě výsadba a zakončení. Podotýkám,
že vše je zatím v „základu“ a hlavní přijde na jaře.
Druhá sobota čekala na nás děvčata, a přestože vše zatím pouze v malém počtu rostlin,
půlka dne na tuto činnost padla. Položit geotextilii, vysadit rostlinky, navršit mulč a nakonec
zálivka.
Jsem ráda, že mohu za náš zelený výbor poděkovat Františkovi Pokornému, který vše
„vyprovokoval“ a dalším účastníkům, členům Mukařov-ska – Marcele Eichnerové, Evě
Hegyiové, Lukáši Podanému, Robertu Hegyimu, Rudovi Semanskému a dobrovolníkům mému manželovi a dceři Valentýně.
A na závěr mi dovolte malý poznatek. Při slavnostním otevření nové budovy školy jsem
samozřejmě sledovala, zda způsob, jakým jsme vymysleli úpravu záhonu není příliš
nepraktický, a zda děcka nebudou
v kačírku pobíhat. Vše proběhlo
v pořádku, školáci si záhonu téměř
nevšimli a určitě tomu tak zůstane.
Proč také ničit vytvořené. Až najednou
jsem malinko zaváhala nad ideou
praktické výsadby. V drobném štěrku
si pěkně hrálo a přehrabovalo námi
podle pravítka vyrovnaný záhon malé
děcko, sotva chodící a maminka byla
celá šťastná, jak svého potomka zabavila. Při myšlence na dvě, ve vedru
těžce odpracované soboty, mě ten
pohled trochu zabolel....
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PhDr. Kateřina Čadilová, o.s. Mukařov-sko

Sdružení Mukařov-sko si od svého vzniku dalo za cíl podporovat dění v Mukařově,
Srbíně a na Žernovce a přispívat tak ke kvalitě života v našich obcích.

Ke kvalitnímu životu v komunitě patří i prostor, který mohou ti, kdo o to mají zájem, sdílet
společně, a také péče o ty, kdo se z jakýchkoli příčin dostali do složité životní situace.
Proto Mukařov-sko přišlo ve spolupráci s další neziskovou organizací, sdružením Prosapia,
s konceptem Komunitního centra Mukařov.
Koncept Komunitního centra se snaží rozšířit nabídku volnočasových aktivit na všechny
věkové kategorie – od nejmenších dětí přes školáky až po dospělé a seniory – a zároveň
vytvořit zázemí pro poskytování profesionálních sociálních služeb a odborného poradenství
(opět zaměřeného na všechny věkové kategorie).
Od září v Příčné 61 funguje velmi úspěšně Mateřské centrum , které nabízí program pro
rodiče s dětmi – cvičení, zpívání, výtvarku a volnou hernu, a dále i tvořivé aktivity pro
dospělé. Souběžně v Příčné pokračuje i Blok kreativních kroužků zaměřený na děti od 3
do 6 let bez přítomnosti rodičů. Ve večerních hodinách si můžete v Příčné dvakrát týdně
zacvičit, a to dokonce ve dvou různých programech. A minimálně jednou měsíčně se tu
schází senioři ve své „ kavárničce“. Další rozvoj závisí mimo jiné i na tom, zda se podaří
získat prostředky na investice nutné ke snížení nákladů na provoz budovy a nejnutnější
opravy.
O konkrétním programu informujeme pravidelně na stránkách www.mukarov-sko.cz, ale
Komunitní centrum je otevřené všem, nápady a názory jsou vítány!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Srbínské dýňování spojené s drakiádou se vydařilo

Letošní Srbínské dýňování, pořádané o.s. Pro Srbín ,
se organizátoři rozhodli pojmout trochu netradičně. A tak vedle
tradičního dlabání dýní, opékání buřtů a brambor na ohníčku
a projížďky na ponících se mohli malí návštěvníci, kterých bylo více
než sto, účastnit nejrůznějších disciplín a dětských soutěží.

Kromě toho bylo možné si na sousedním poli také pouštět draky, což mnoho návštěvníků
také využilo, protože slunečné a větrné počasí přišlo opravdu jako na objednávku...
A tak, když malí návštěvníci s vlastnoručně vyřezanými dýňemi odcházeli domů, z jejich
tváří bylo možné vyčíst, že se jim připravený program líbil. Pro organizátory i všechny, kdo
s akcí pomáhali je pak spokojenost malých návštěvníků tou největší odměnou.

– dvouměsíčník pro Mukařov, Srbín a Žernovku – 4/201 5
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Rudolf Semanský, starosta obce

S velkým zájmem jsem v posledních měsících sledoval zprávy z Operačního
programu životního prostředí o připravovaných výzvách na výměnu zastaralých kotlů
v domácnostech za nové, ekologičtější. A protože ještě v říjnu Středočeský krajský
úřad na svých stránkách neměl zveřejněny podmínky tohoto programu, při jedné ze
svých návštěv krajského úřadu jsem zkusil získat co nejpřesnější informace.

Dnes už tedy víme - a již je to koneckonců zveřejněno i na stránkách krajského úřadu
Středočeského kraje, že úřad podal na OPŽP ČR žádost o dotaci ve výši 51 7.000.000,- Kč,
ze které bude obyvatelům středočeského kraje, kteří o to požádají (a splní podmínky pro
získání dotace) proplácena část nákladů na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v
rodinných domech. Poté, co Státní fond životního prostředí ČR tuto žádost vyhodnotí a
peníze krajskému úřadu přidělí, bude kraj moci uvedený dotační program spustit.
V praxi to znamená, že žádosti od občanů bude možné přijímat nejdříve v lednu 201 6. Je
však třeba říci, že uznatelné náklady bude krajský úřad akceptovat již od 1 5. 7. 201 5.

Znamená to tedy, že pokud již někdo výměnu kotle nebo jiné opatření provedl, a to po
1 8.7. 201 5, o poskytnutí dotace může požádat také.

Při výměně starého kotle nezapomeňte pořídit fotografie zapojení kotle na otopnou
soustavu a do komínového tělesa (jinak by nemohla být dotace uznána).
A pozor! Vyměněný kotel musí být na seznamu výrobků, uvedených na stránkách OPŽP
ČR: www.opzp.cz/dokumenty/1 87-seznam-registrovanych-vyrobku?verze=1
Fyzickým osobám – majitelům rodinných domů bude poskytnuta dotace na:

- tepelné čerpadlo,
- kotel na pevná paliva,
- plynový kondenzační kotel,
- instalaci solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu TV,
- „mikro" energetická opatření.

Kalendář Mukařovska
29. listopadu 201 5, 1 . adventní neděle - 1 6.00

Adventní rozsvěcení vánočního stromu
náves Mukařov

29. listopadu - 4. prosince 201 5

Výstava betlémů
knihovna Mukařov

6. prosince 201 5 2. adventní neděle - 1 6.00

Mikulášská besídka
školní jídelna Mukařov

1 3. prosinec 201 5, 3. adventní neděle - 1 4.00

Vánoční posezení pro seniory
Restaurace U kostela, Mukařov

* * * * * * * * * * * * * * * * *
inzerce:
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Ježčí sezóna je opět tu ...

Ing. Michala Jakubův

záchranná stanice pro živočichy

Ježci patří mezi oblíbené druhy zvířat. S nadcházejícím podzimem se jim tak lidé
snaží pomoci, aby v pořádku zvládli přečkat zimu. Ne vždy je ale pomoc zapotřebí.
Nevhodnou či také přehnanou péčí můžeme naopak ježkům uškodit. Víte, jak při
nálezu ježka správně postupovat?
„Každoročně

se

na

nalezenému ježkovi.

nás

v

průběhu

podzimu

obrací mnoho

lidí s

prosbou

o

pomoc

Již nyní vyřizuji až dvacet telefonátů denně a snažím se zabránit

popisuje Jaroslava
Syslová, vedoucí Záchranné stanice pro živočichy ČSOP Vlašim. Ježci se v průběhu
podzimu snaží nabrat tukové zásoby nutné pro přečkání zimy, kterou tráví zimním
spánkem. Hledání potravy se proto věnují někdy i během dne. Vzrůstá tak
pravděpodobnost, že na své zahradě anebo při procházce ježka naleznete. Ve většině
případů však není potřeba jej chytat a snažit se mu pomoci. „V září mají ježci ještě dostatek
zbytečným odchytům a převozům ježků k nám do záchranné stanice, “

času se vykrmit. Naši pomoc potřebují pouze ježci zranění anebo osiřelá nesamostatná
mláďata. Ostatní by měli lidé nechat tam, kde je našli, a nerušit je. V dalších měsících se
řídíme dle počasí. V říjnu naši pomoc potřebují kromě již zmíněných případů také koncem
léta narozená mláďata o hmotnosti do 350g, v listopadu malí ježci vážící do 500g. V zimě
by už měli všichni ježci spát. Na sněhu a v mrazivím počasí nalezené ježky přijímáme bez

přibližuje důvody k příjmu ježků do záchranné stanice paní Syslová a dodává,
že ježkům by lidé měli pomáhat především v jejich přirozeném prostředí.
Ježky v přírodě ohrožuje především doprava, jedové nástrahy proti slimákům, odhozené
odpadky, dále je mohou napadnout volně pobíhající psi anebo poranit například sekačky a
křovinořezy. Každý může ježkům pomoci svou opatrností a zodpovědným hospodařením na
své zahradě. Důležité jsou pro ně například úkryty v podobě křovin, nespálených hromad
větví a suchého listí, anebo rádi využívají také různé škvíry pod rázy dřeva. Před zimou
poblíž úkrytů můžeme umístit misku s krmením, například drobnými psími granulemi, kterou
budeme pravidelně doplňovat. Rozhodně ježky nekrmte jablky a hruškami, jak k tomu
navádí dětské kresby a pohádky. Ježci dále ocení misku s vodou, ze které se mohou
bezpečně napít.
rozdílu váhy, “

„Nálezce ježků se předně snažíme naučit, jak jim mohou pomáhat i bez nás. I tak u nás
každoročně tráví zimu několik desítek ježků. Velmi tak oceníme dary v podobě psích či
kočičích granulí a konzerv, moučných červů, starých novin k podestýlání anebo finanční
podporu na hrazení veterinární péče o

doplňuje ochranářka.
Kdo chce ježkům pomáhat a neví přesně
jak, může se obrátit na ošetřovatele
vlašimské záchranné stanice pro volně
žijící živočichy. Ochotně vám poradí dle
konkrétní situace.
nemocné jedince, “

Foto: Ježkům nyní nejlépe pomůžete
nabídnutím misky s krmením. Pomocí
dobrého čichu si ji sami najdou.
Není třeba je zbytečně odchytávat a
přikrmovat v zajetí.
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Možnost bezhotovostních plateb na lince 381

Od října 201 5 bude umožněno cestujícím platit bezhotovostně pomocí
bezkontaktních platebních karet na příměstské autobusové lince 381 .

Tuto službu připravila ČSOB společně s partnery ROPID, dopravcem ČSAD POLKOST a
společností MasterCard pro cestující mezi Prahou a Kutnou Horou. Linku využívá denně až
3 600 lidí a bezkontaktní platba tak přispěje ke zrychlení odbavení. Cestujícím navíc
odpadnou potíže při shánění drobných. „Lidé očekávají při cestování veřejnou dopravou
rychlost, bezpečnost a pohodlí, a to i při placení. Proto jim nabízíme možnost platit za
jízdenky jednoduše a komfortně bezkontaktní platební kartou přímo v dopravním
prostředku. Cestující nemusí řešit hotovost, ani hledat automat na jízdenky,“ říká Petr Hutla,
vrchní ředitel a člen představenstva ČSOB.
V pražských příměstských autobusech s
nástupem předními dveřmi platí zatím lidé
hotově u řidiče nebo se prokazují platnou
Opencard či papírovou průkazkou s daným
tarifním pásmem. Nyní je již všech 1 4 vozů
linky 381 z Prahy do Kutné Hory vybaveno
bezkontaktními platebními terminály. „Od nové
služby si slibujeme především zjednodušení
obsluhy a zrychlení odbavení cestujících,“ říká
Petr Tomčík, ředitel ROPID.
Zbývá dodat, že nová služba bude fungovat ve
vozech dopravce ČSAD POLKOST.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Staré je stále krásné *** Staré věci nestárnou
Udělejte si radost

Asi ten pocit také znáteB. Máte svůj domov rádi, ale občas to chce alespoň malou
změnu. Není nad to moderní domácnost doplnit nějakým starým originálním
kouskem. Stačí nová polička, komoda, skříňka, nějaký doplněk.

Ale bloudit po velkých nákupních centrech, velkých prodejnách nábytku, na internetu? Proč
ne, ale není nad atmosféru starých dobrých vetešnictví, kde najdete opravu úplně všechno,
i to, co by jste vůbec nečekali.
Zrovna jedno takové je nově otevřené v Mukařově. Na více než 400m2 se nachází
království všech těch, kteří mají rádi starý, pěkný a hlavně poctivý nábytek. Můžeme vám
zaručit, že se přenesete do dob svého mládí. Není nad to objevit stejnou skříň, jako měla
babička, nebo sadu kořenek, která visela na zdi v kuchyni celé vaše dětství. Zpět do reality
vás vrátí široká nabídka také nového zboží, hlavně nádobí a porcelánu.
Jak říká sympatická majitelka vetešnictví U Kopretinky Šárka Pokorná: „Je to hezká práce.

Lidé přijdou s tím, že se jenom rychle podívají a nakonec tu stráví hodiny a spokojeně
si odnáší něco blízkého jejich srdci. Vlastně prodávám jejich vzpomínky" říká Šárka.

Přijďte se přesvědčit sami do bývalého Music Bar Kravín, Na Dolách 1 , Srbín
Mukařov, tel.: 736 674 252.
Po - Čt 9:00 - 1 2:00

Pá - 9:00 - 1 2:00, 1 4:00 – 1 8:00 So - 9:00 - 1 2:00, 1 4:00 – 1 8:00

Více najdete na: www.vetesnictviukopretinky.cz
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