Vážení čtenáři,
raději jsem se ani nedíval do starších
čísel Mukařov-ska, abych nezjistil, že
už se možná po několikáté opakuji s tím,
že čas letí nějak rychleji a rychleji.
Než jsme se nadáli, uteklo jaro a najednou
jsou prázdniny. Pro žáky všech věkových
kategorií nejlepší část roku, pro rodiče pak
trochu komplikací navíc se zajištěním
hlídání zejména menších dětí. A protože
většina z nás se během léta vydá někam na
dovolenou, ať již v tuzemsku nebo v
zahraničí, připravili jsme pro Vás na
stránkách obce www.mukarov.cz aktuální
informace, resp. několik odkazů na aktuální
dopravní situaci, uzavírky a opravy na
nejdůležitějších komunikacích. Vypadá to
ale, že nás letos na silnicích čeká opravdu
horké léto.
V politice jsme si zřejmě už horké léto nebo
spíše jaro odbyli, a spíše tedy můžeme
očekávat už jen horký podzim, neboť nás
opět čekají parlamentní volby. (Další
názorný příklad, jak rychle utečou čtyři roky)
Za sebe mohu říci jen to, že mne
překvapilo, jak poměrně vážné informace,
které během této krize probublávaly na
veřejnost a kroky nebo chování některých
aktérů v podstatě nijak zásadně neovlivnily
předvolební průzkumy, kterými nás agentury průběžně zásobovaly a zásobují.
Možná je to ale skutečně tím, že pokud má
někdo svého oblíbeného politika nebo
stranu, nenechá se ovlivnit téměř ničím.
A tak úvahy o tom, kdo co udělal nebo
neudělal, obešel nebo zneužil, co měl nebo

neměl říkat, či v jaké lhůtě konat, jsou jak
vidno nakonec spíše akademické.
A dotační aféry? Posuďte sami, zda by
jakékoli zneužití dotačních programů nebo
dotací obecně prošlo někomu z nás.
Já osobně považuji za nejdůležitější, že i
přes z počátku vážně vypadající vládní
krizi, se nakonec nekonaly předčasné
volby. Začátkem června se totiž na program
jednání Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR měl dostat bod, jehož schválením by
došlo k dalšímu, poměrně významnému
navýšení obecních rozpočtů, ať již
zvýšením příspěvku na každého přihlášeného občana obce, nebo zvýšením
příspěvku na žáka pro obce, jež zřizují
mateřské a základní školy.
V případě, že by se konaly předčasné
volby, tento bod by velmi pravděpodobně již
na program jednání vůbec nepřišel.
A tak jsem rád, že ač poměrně v tichosti,
tento bod byl nakonec schválen a v příštím
roce bude zase o trochu více prostředků na
rozvoj našich obcí.
Krásné léto.
Rudolf Semanský, předseda Mukařov-sko z.s.
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Rudolf Semanský, starosta obce, z.s. Mukařov-sko

Přestože se na této stránce zpravidla snažím informovat Vás alespoň stručně o dění
v obci, ne vždy se vejde vše, co bych rád zmínil. Proto mi dovolte dnes malou změnu
alespoň v tom smyslu, že informace budou kratší, na druhou stranu se budu snažit
odpovědět na co nejvíce z toho, na co se ptáte nejčastěji.
Výstavba prodejny PENNY: dle sdělení zástupců společnosti bude stavba zahájena během
prázdnin letošního roku. V současné době probíhají přípravné zemní práce a přeložky sítí.
Vjezd i výjezd na parkoviště prodejny bude z ulice Choceradská (pod kruhovým objezdem,
kde dojde k rozšíření stávající silnice o jeden jízdní- odbočovací pruh. Zahájení prodeje
společnost předpokládá ještě před koncem roku.
Čistírna odpadních vod Mukařov: stavba je dokončena, o prázdninách bude zahájen
zkušební provoz. Zaregistrovaní zájemci o napojení na kanalizaci budou informování o
možnosti napojení. Vzhledem k nutnosti rezervovat část kapacity čistírny pro základní školu,
kde se nadále zvyšuje počet dětí, je počet nových uživatelů limitován. Věc vyřeší až
vybudování nové centrální ČOV v Srbíně po roce 2020.
Vodovod Srbín, Žernovka: harmonogram lhůt a předpokládaného zahájení prací naleznete
na vedlejší stránce v článku Ing. Zimy.
Opravy komunikací: v obci budou i během prázdnin probíhat opravy komunikací, např. v
ulici Lesní byly práce odloženy právě z důvodu zvýšeného provozu při výstavbě nové sekce
ČOV. Rozšiřována bude i síť chodníků, projektovou prioritou je nyní chodník podél silnice I.
třídy, Pražská až po odbočku do ulice Lesní. Opravu si vyžádá propadlá dešťová kanalizace
v ulici Na Ladech, kde bude nutno vyměnit desítky metrů poničeného potrubí.
Radary v obci: problematický radar na Pražské, který již byl dvakrát reklamován, je napájen
akumulátorem a nestačí provozu, který je na této komunikaci. Dle statistik projede po téo
komunikaci denně téměř 20.000 vozidel. Po stálém připojení na 220V tak bude osazen
novou technologií a odstarní se tak chybovost ve zobrazoaných údajích.
Úsekové měření rychlosti: zastupitelstvo schválilo umístění radarů na úsekové měření
rychlosti v obci na silnicích II. třídy na Českobrodské a Choceradské. Důvodem je mnohem
častější porušování rychlostních limitů na těchto komunikacích, než na silnici
pražská/Kutnohorská.
Odpady: svozová společnost upozorňuje, že z důvodu množících se případů, kdy do
nádoby na směsný komunální odpad je vyhazován bioodpad nebudou v tomto případě
nádoby vyváženy. Bioodpad do směsného komunálního odpadu nepatří, je to vytříditelná
složka, která se dá dále zpracovat. Důvodem je zvýšení kontrol, kdy jsou skládky
sankciovány, pokud bioodpad skládkují – např. v návozu komunálního odpadu.
Svozová společnost bude u těchto nádob nebo ve schránce nechávat informativní lísteček,
že nádoba nebyla svezena z důvodu nevhodného obsahu. Současně bude obecnímu úřadu
nahlášeno číslo popisné nebo evidenční této nemovitosti. Na téma odpadu si dovolím ještě
jeden malý odkaz, a to na webové sgránky www.mojeodpadky.cz, kde najdete velmi
zajímavé články a odkazy na videa zabývající se touto problematikou.
Pouť Mukařov: mukařovská pouť letos vychází na víkend 1 9 a 20. srpna. Jak se stalo
poslední léta již tradicí, atrakce začnou na mukařovskou charitní louku najíždět již o více
než týden dříve a tak nás čeká i "malá pouť" o víkendu 1 2. a 1 3. srpna. Tradičně jsou v oba
čtvrtky domluveny slevy na atrakcích a první i druhou sobotu nebude chybět tradiční
ohňostroj. S ohledem na zavedení povinnosti registračních pokladen však lze očekávat
nižší účast stánkových prodejců o víkendech.
Přeji Vám krásné léto a na shledanou at již osobně nebo nad stránkami Mukařov-ska

– zpravodaj pro Mukařov, Srbín a Žernovku – 2/2017

Strana

3

Vodovod v Žernovce - cíl na dohled

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

Vážení čtenáři,
v Obecním zpravodaji jste se mohli stručně dočíst o aktuálním vývoji, ohledně
zahájení poslední fáze výstavby vodovodu, aby i zbývající část Srbína a především
Žernovka mohly být zásobeny kvalitní pitnou vodou.
Po kompletaci zadávací dokumentace pro
výběr zhotovitele stavby byla Zastupitelstvem
obce zadávací dokumentace v červnu
schválena, následně byla zveřejněna výzva k
podání nabídek a v době psaní tohoto článku
budeme s napětím očekávat, kolik nabídek a v
jaké ceně se nám nakonec sejde.
A že celý proces od výběru dodavatele po
zahájení stavby není jednoduchá záležitost
bych rád přiblížil v popisu předpokládaného
průběhu výběrového řízení.Lhůta pro podání
žádosti o účast ve výběrovém řízení byla
stanovena na 1 3.7.201 7 a jedná se o první
kolo výběrového řízení.
Přesněji řečeno, v prvním kole bude komisí provedeno pouze tzv. posouzení kvalifikace, tzn.
že (zastupitelstvem schválená výběrová a hodnotící komise) posoudí, zda uchazeči splňují
předepsané podmínky, co do zkušenosti, odbornosti a také realizovaným objemem a
velikostí zakázek.
Poté bude všem dodavatelům, kteří kvalifikaci prokázali, rozeslána výzva k podání nabídek.
V této fázi předpokládáme, že se jednotliví uchazeči budou dotazovat na detaily zadání,
které v tom případě jsme povinni zodpovědět, nebo upřesnit. A tuto informaci/odpověď
neposíláme pouze uchazeči, jenž se dotazoval, ale je nutno ji zaslat všem. Proto jsme si pro
tuto část ponechali větší časovou rezervu, i když není vyloučeno, že ani ta nebude
postačovat, pokud dotazů bude více a budou vznášeny v průběhu celé lhůty pro podání
nabídek. Je to nakonec i jeden ze způsobů, jakým někteří uchazeči lhůtu pro podání
nabídek uměle prodlužují.
K vyhodnocení doručených nabídek dojde v optimálním případě někdy v polovině srpna,
rozhodnutí výběrové komise bude následně muset ještě schválit zastupitelstvo.
Až poté může dojít k rozeslání oznámení o výběru vítězného
uchazeče, ale následně započne 1 5ti denní lhůta pro případné
námitky proti výběru.
Pokud nebudou podány žádné námitky a vybraný dodavatel
poskytne veškerou součinnost, termín pro podpis smlouvyo
dílo odhadujeme na poslední týden v září. Poté může dojít k
předání staveniště a začátkem října pak k zahájení stavby.
Podrobnější orientační harmonogram výstavby bude zveřejněn
po podpisu smlouvy o dílo.
Sami můžete posoudit, nakolik je tento proces složitý, a to je
vlastně již ta konečná, nejpříjemnější část celého projektu,
kterému předchází desítky a stovky hodin příprav podkladů,
jednání a shánění podkladů a nakonec i finančních prostředků.
Držme si tedy palce, ať vše nakonec zdárně dopadne.
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Dr. Jaroslav Šalda, dotační referent OÚ Mukařov

Čas prázdnin a klid v budovách školy a školky je ideální na jejich opravy a
rekonstrukce. Zastupitelstvo obce schválilo výměnu všech oken v budově základní
školy za plastová a současně také rekonstrukci sociálních zařízení v mateřské škole.
Na obě akce byly z rozpočtu obce uvolněny prostředky ve výši cca dvou milionů korun.
Opravy byly diskutovány už začátkem roku, neboť jak okna ve škole, která pocházejí ze
šedesátých let minulého století, tak i sociální zařízení ve staré budově školky, která se
stavěla v sedmdesátých letech, již neodpovídají současným požadavkům.
Na obě akce bylo vypsáno
výběrové řízení a výroba a
dodávka oken byla byla nakonec
realizována v Decro Bzenec, kam
se také zástupci obce, p. starosta,
předseda kontrolního výboru p.
Pokorný a stavební dozor Ing. Rak
jeli podívat přímo do výroby, jak
tato okna vznikají.
Původní dřevěná okna již
vykazovala
nejen
značné
netěsnosti, ale dokonce i rozsáhlá
poškození vlivem vlhkosti, zvláště
ze severní strany budovy. Přínosem nových oken pak bude vedle modernizace budovy také
znatelná úspora nákladů na vytápění.
Sociální zařízení v obou patrech mateřské školy již nevyhovovalo nejen po stránce
estetické, ale ani hygienické a schválení rekonstrukce zastupitelstvem obce tak bylo
podpořeno i žádostí ředitelky MŠ Mukařov. Obec se ještě pokusila získat finanční příspěvek
na rekonstrukci prostřednictvím
vypsaného dotačního titulu
Fondu hejtmana Středočeského
kraje na rekonstrukci majetku v
souvislosti se sociální, kulturní,
sportovní a vzdělávací činností,
ale tato dotace nebyla nakonec
naší obci přidělena. Protože ale
dochází k navýšení finančního příspěvku na žáky pro obce, které
zřizují mateřské nebo základní školy, rozhodlo se zastupitelstvo
nakonec potřebnou částku z rozpočtu uvolnit.
Při vybourání starého litinového potrubí bylo následně zjištěno, že
v několika místech docházelo k průsakům a netěsnostem, takže
opravy byly prováděny skutečně v hodině dvanácté.
Po prázdninách se tak mohou těšit malí předškoláci i žáci základní
školy na mnohem příjemnější a komfortní prostředí.
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František Průžeká, starosta SDH Žernovka

Při ohlédnutí zpět za rokem 201 6, můžeme za nejvýznamnější akci považovat
převzetí dopravního automobilu VW Transporter pro zásahovou jednotku (JSDHO) ale
s laskavým svolením obce i pro potřeby SDH Žernovka. Vozidlo bylo pořízeno za velké
finanční podpory obce Mukařov a aktivního příspěvku členů
SDH Žernovka.
Proto chci ještě jednou poděkovat obci Mukařov a všem, kteří se na realizaci obměny
vozového parku podíleli. Zvýšila se tím nejen akceschopnost jednotky, ale také prestiž
našeho sboru. Další významnou podporou sboru bylo vedle sponzorských příspěvků i
bezplatné získání materiálu od Armády ČR v hodnotě statisíců korun. Dalším významným
darem bylo zařízení certifikace nového vozidla VW Transporter.
Tradicí je již kulturní a společenská
činnost sboru. Sbor uspořádal Ples
hasičů, kde k tanci a poslechu
opět hrála kapela K. E. Gotta.
Dalšími akcemi našeho sboru pak
byla organizace Žernovských
čarodějnic, Dětský den, Den
s hasiči s ukázkou zásahu žernovských hasičů a připravujeme se na
zajištění některé z disciplín
soutěže za Tři rohy.
Náš sbor se také pravidelně podílí
a pomáhá organizovat akce
obecního úřadu a spolků v Mukařově, jako bylo například zajištění
kontrolního stanoviště dálkového
pochodu Mukařovská kecka u
Jezírka v Žernovce,, na což rádi navážeme v dalších ročnících.
Pro sbor nejvíce zásadní událostí byl vznik družstvo mládeže. Vedení družstva se
s úspěchem ujala paní T. Chrpová, které občas pomáhají další členové SDH Žernovka (p.
Křepelková, p. Uzel, Pelíšek a Hegyi). Tímto bych chtěl paní Chrpové poděkovat za
obětavost, trpělivost při vedení družstva mládeže a za poskytnutí jejího domova pro účely
schůzek družstva .
Nejdůležitější akcí v letošním roce bude pořízení vlastní klubovny a sociálního zázemí,
které chybí jak výjezdové jednotce, tak i malým a velkým členům SDH. Klubovna by měla
být umístěna blízko dětského hřiště u hasičské zbrojnice.
A co nás čeká v letošním roce za akce:
srpen 201 7 - Den s hasiči
září 201 7 – Branný závod, mukařovská soutěž „ Za tři rohy“
říjen/listopad 201 7 - Zabezpečení při Lampionové průvodu Mukařov-ska
prosinec 201 7 - Mikulášská besídka
Každý týden v pondělí probíhá trénink družstva mladých hasičů Žernovka
A v plánu práce je vedle zřízení klubovny především úprava veřejného prostranství v ulici
Kameníků a spolupráce s obcí na pořádání různých kulturně společenských akcí.
Za SDH Žernovka Vám přeji krásné léto
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Ohlédnutí za Dnem s hasiči Mukařov
Zveme Vás k malému obrazovému ohlédnutí za Dětským dnem s hasiči, která se
konal 1 0. června na hřišti v Mukařově. Pro malé návštěvníky bylo připraveno mnoho
zábavných soutěží, malování na obličej, pro všechny pak ukázky hasičské, záchranářské a
policejní techniky, program obohatila předvedenou výbavou a dynamickou ukázkou
zadržení pachatele celní správa, ukázky výcviku psů předvedli členové kynologického
oddílu Strašín a Pyšely a velký úspěch měla i ukázka výcviku dravců sokolnické společnosti
TEIR. Celé akci přálo i počasí a tak si sobotní odpoledne užili všichni návštěvníci.

foto: Rudolf Semanský
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Obec Mukařov recyklací elektrospotřebičů opět výrazně ulevila
životnímu prostředí Děkujeme
.

V loňském roce Vaši občané odevzdali k recyklaci 11 8 televizí, 42 monitorů a 1 780,00 kg
drobného elektra. Vaše obec obdržela certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění
televizí a počítačových monitorů, ale také o velkém významu sběru drobných spotřebičů,
jako jsou mobilní telefony. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL
můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či
vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země.
Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo
nebezpečného odpadu. Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL
vyplývá, že občané Vaší obce v loňském roce vytřídili 11 8 televizí, 42 monitorů a 1 780,00
kg drobných spotřebičů. Tím uspořili 64,90 MWh elektřiny, 3 550,28 litrů ropy, 288,39 m3
vody a 2,46 tun primárních surovin. Navíc snížili emise skleníkových plynů o 1 3,63 tun
CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 59,67 tun. Výsledek studie jednoznačně
prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní
dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 1 00 televizorů uspoří
spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400
litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní
zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 1 0 vysloužilých monitorů ušetří
spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří
tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.
Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do
ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr
elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.

– zpravodaj pro Mukařov, Srbín a Žernovku – 2/2017
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