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O počasí to nebude 

Jana Šoupalová, Mukařov-sko 

Nabízí se samo od sebe, aby tento 
úvodník byl o počasí. Nejen proto, že se 
jedná o univerzální téma hovoru, ale  
v poslední době asi nám všem dává dost 
zabrat. Letos se opravdu vyplatí mít velké 
skříně a nechat si tak po ruce oblečení 
vhodné do parných veder a jiné pro případ 
podzimních či jarních 18°C. Ale překvapím 
vás a o počasí už se více nezmíním.  

Ve snaze učinit náš dvouměsíčník atrak-
tivnějším, ráda bych napsala článek o dění 
přesahujícím katastr naší obce. Abych byla 
opravdu aktuální, "brousila" jsem na interne-
tu a hledala inspiraci. Jenže: 
- o politice se mi psát nechce, je to dosti 

ošidné téma; ráda bych se zavděčila aspoň 
někomu, ale toto téma by asi zdárně odra-
dilo většinu čtenářů; 

- o emocionální houpačce v těhotenství  
a šťastném stárnutí úspěšných hereček  
(v 50-ti letech :-) také ne; o jednom vím až 
příliš a o druhém zatím nic, takže bych 
možná neodradila čtenáře, ale u sebe-
autora se mi to povedlo; 

- a ejhle, konečně téma, které by mohlo najít 
čtenářskou obec v Mukařově i v celé re-
publice: RWE (distributor zemního plynu)  
přichází se svým příspěvkem ke zkvalitňo-
vání péče o životní prostředí a nabízí zají-
mavě vyhlížející zvýhodnění pro nové zá-
kazníky. Aby se nezačalo jednat o inzerci, 
nerozepíšu se o tom více, ale opravdu mě 
to zaujalo. Přeci jen se u nás v obci bohu-
žel pozná "po čuchu", že se ochladilo  
a domácnosti začaly přitápět. Kdyby v létě 
ubylo několik čmoudících komínů, byl by 
příchod zimy jistě veselejší. 

A ještě jedna odlehčená letní aktualitka ze 
světa – paní Rowlingová prodává židli, na 
které se zrodil Harry Potter (zdroj Internet: 
www.novinky.cz). Pokud byste měl někdo 
zájem, určitě bychom nabídli zajímavou cenu 
i za židli, na které se každý druhý měsíc už 
čtvrtým rokem rodí náš "MUKAŘOVÁČEK". 

 

 

Starosti nejen starosty aneb 
krize ano či ne? 

Rudolf Semanský, starosta 

Svůj dnešní příspěvek začnu trochu ne-
obvykle – polemikou o dopadech světové 
finanční krize na naši obec. Pro pochopení 
problému připomínám, že zatímco firmy  
a obchody dopad krize pociťují ubýváním 
zakázek a zákazníků, pro města a obce zna-
mená tato „krize“ především propad daňových 
příjmů, neboť tyto jsou hlavním zdrojem … 

Pokračování str. 2 

http://www.volny.cz/mukarov-sko
http://www.mukarov.cz/
http://www.novinky.cz/
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Starosti nejen starosty - pokračování 
…hlavním zdrojem financí, ze kterých je kaž-
doročně hrazena většina investic, oprav a 
mandatorních (povinných) výdajů. 

Obce „žijí“ neboli fungují především díky 
přerozdělení daňových příjmů ze státního 
rozpočtu,  tedy příjmů z daní každého z nás a 
firem sídlících v místě, a pak také z DPH. 

Již dnes můžeme předpokládat, že přesto-
že počet obyvatel obce neustále stoupá  
a měl by tedy stoupat i „příjem obce“ opak 
bude zřejmě pravdou a nelze se spoléhat na 
to, že do rozpočtu přiteče alespoň stejné 
množství příjmů jako v loňském roce. 

I když s krizí finanční výbor při sestavová-
ní rozpočtu počítal, pro obec by za normál-
ních okolností tato „hrozba“ měla znamenat v 
nejbližších letech útlum všech větších inves-
tičních akcí, jejichž krytí by neměla zajištěno 
například dotacemi, nebo by stála před vol-
bou pokusit se krizi čelit například půjčkou. 

Je proto důležité připomenout, že se nám 
dopad krize - alespoň pro občany naší obce, 
podařilo omezit již v závěru loňského roku, 
kdy jsme nepřipustili výraznější zvýšení cen 
svozu komunálního odpadu ani vodného a 
stočného, přestože zejména zde nás čekala 
rozsáhlá investice do čistírny odpadních vod 
ve výši cca 1 a půl milionu korun. 

Především je však třeba zmínit, že díky 
intenzivnímu a neústupnému jednání obce 
s plynárenskou společností se nám podaři-
lo zvrátit takřka sebevražedně nevýhodnou 
smlouvu podepsanou v minulých letech, 
která v podstatě znamenala darování celé 
draze vybudované distribuční soustavy plynu 
plynárnám. I když bychom mohli být s vý-
sledkem jednání spokojeni, jednání jsme ještě 
neuzavírali a nakonec se nám podařilo do-
sáhnout zvýšení dojednané prodejní ceny o 
další cca 1 milion korun. 

A právě díky výsledkům těchto jednání a 
prvním milionům, které od plynáren již při-
tekly na účet obce, se nás krize nedotkne tak 
bolestně a dokonce jsme si mohli dovolit 
pokračovat, případně zahájit mnoho investič-
ních akcí, které by jinak zřejmě musely něko-
lik roků počkat. 

Mezi tyto akce patří již zmíněná rekon-
strukce čistírny odpadních vod v Mukařo-
vě, přístavba základní školy, výstavba sema-
foru na hlavní silnici, zateplení a oprava 
budovy obecního úřadu včetně úpravy veřej-
ného prostranství a další opravy komunikací 
v obci, které přijdou na řadu po prázdninách. 

Na druhou stranu se ale zdá, že jakkoli 
dobře míněná snaha o zkvalitnění života v 
naší obci se ne vždy setkává s pochopením a 
někdy hraničí přímo s trestnou činností. 

V loňském roce instalované radary – mě-
řiče rychlosti v obcích se stávají terčem van-
dalismu a neustále se setkáváme s jejich 
poškozováním. V Srbíně jsou radary opako-
vaně ničeny, v Žernovce je tento radar poško-
zen tak silně, že bude muset být vyměněn a 
začátkem července došlo dokonce k odcizení 
radaru na hlavní silnici směrem od Kostelce. 

Cena odcizeného radaru včetně příslušen-
ství je cca 120.000,- Kč. Je s podivem, že 
krádeže na hlavním tahu a v obydlené části 
obce si nikdo nevšiml, zejména když pro od-
montování je třeba nejméně dvou lidí, kteří 
navíc musejí stát na žebříku nebo korbě ná-
kladního vozu a i tak demontáž zabere 
nejméně 20 minut. Zda je příčinou podobných 
nešvarů i nevšímavost a lhostejnost lidí se lze 
jen dohadovat, co lze ale za důsledek nevší-
mavosti a na druhé straně bezohlednosti 
považovat s určitostí, je neustále se opakující 
a snad i zvyšující nepořádek kolem kontejne-
rů na tříděný odpad a v blízkých lesích. 

I když neustále přidáváme kontejnery  
i nová stanoviště a zvyšuje se četnost 
svozů, odpadu a přetékajících kontejnerů 
stále přibývá…. Výsledkem jsou zvyšující se 
náklady obce na likvidaci odpadů, důsledkem 
pak bude promítnutí zvýšených nákladů do 
ceny popelnic pro příští rok. Krize – nekrize, 
obec nebude prostředky vyčleněnými na nej-
různější jiné akce mrhat na likvidaci odpadů 
po neukázněných občanech – už se o nás píše  
i v Říčanském věstníku. 

Závěrem bych chtěl zmínit aktuální téma – 
bioodpad. Částečně jsem o této službě psal již 
na webu, nyní tedy ještě jednou a rozsáhleji 
zde. Firma ASP nabízí jako pilotní projekt 
svoz bioodpadu v naší obci, první svoz by se 
měl uskutečnit již v srpnu a v týdenním svozu 
by pak měl pokračovat až do konce roku. 
Služba bude dostupná pro všechny zájemce 
včetně chatařů, nádoby o objemu 120 a 240 l 
budou po uzavření objednávky a uhrazení 
poplatku k dispozici na obecním úřadě Muka-
řov. Cena za svoz do konce roku je u 120 l 
nádoby necelých 500,- Kč u 240 l pak nece-
lých 700,- . Protože se však jedná o novou 
službu, jejíž úspěšnost se bude posléze vy-
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hodnocovat, zájemci by se měli přihlásit nej-
později do konce září 2009. 

Další možnost pak bude až pro rok 2010. 
Objednávky a uhrazení této služby je možno 
provést přímo na Obecním úřadě Mukařov. 

Posledním – snad nejpříjemnějším téma-
tem je letošní Mukařovská pouť, která vychá-
zí na 15. a 16. srpna a stejně jako každý rok 
se nám i pro letošek podařilo s organizátory 
na čtvrtek 13. srpna dojednat výraznou slevu 
a na sobotu tradiční ohňostroj. 

 

Přeji příjemné pozdní léto. 
 

 

Okurková sezóna letos trochu 
jinak                 Jan Kašpar, místostarosta 

O letních měsících se často hovoří jako 
o okurkové sezóně. Děti na prázdninách, 
dospělí za hranicemi všedních dnů, sběr 
lesních plodů, zkrátka žádný velký spěch... 
Není tomu tak letos v naší obci. 

Po několikaleté přípravě, spočívající ve 
zpracování studie,  projektu pro územní řízení 
a zejména v přesvědčování řady nedůvěřivých 
občanů, byla počátkem července rozeslána 
obšírná dokumentace téměř 20 státním insti-
tucím pro územní řízení k vyjádření na při-
pravovanou výstavbu vodovodu a kanaliza-
ce v části Srbín a Žernovka. Připravuje se 
tímto zatím nejrozsáhlejší investice v historii 
obce, protože půjde o dílo převyšující odha-
dem částku 100 mil. Kč. Ano, čtete správně. 
Půjde o kilometry potrubí, stovky přípojek, 
výstavbu nové čistírny odpadních vod, pře-
čerpávacích stanic. Projekt byl připravován s 
maximální pečlivostí, aby bylo reálné požádat 
o státní dotaci, protože jak vidno z uvedené 
částky, to by obec ze svého rozpočtu nemohla 
uhradit po mnoho let. I tak se předpokládá 
určitá procentní účast obce, budeme 
moudřejší koncem roku, kdy je nutno předlo-
žit k žádosti o dotaci potřebná povolení. 

Druhou, neméně významnou akcí letošní-
ho léta je schválení konceptu výstavby nové 
komunikace vedoucí mezi dosavadní cestou 
kolem rybníku  Požár a hlavní silnicí Kutno-
horská. Tuto novou spojnici stále se rozvíjející 
výstavby v této lokalitě jsme pojmenovali 
pracovně V Loukách, vzhledem k charakteru 
současných pozemků. Nová komunikace bude 
mít též napojení na novou čističku. Nebylo 
jednoduché se domluvit s majiteli parcel, přes 

které nutně cesta musí vést. Včetně pře-
mostění Jevanského potoka. Ale nakonec 
všichni uznali nutnost této stavby a v rámci 
určitých kompenzací souhlasili s výstavbou. 

Rozšiřující se výstavba a přistěhování 
zejména mladých rodin s malými dětmi klade 
nároky nejen na inženýrské sítě, ale taky na 
umístění dětí do vzdělávacího procesu. Je 
na jedné straně příznivé, že je velký zájem o 
umístění dětí v místní základní škole, ale na 
druhé straně škola není nafukovací. 

Jak jsme již  informovali v květnovém vy-
dání tohoto dvouměsíčníku, obec Mukařov 
podepsala smlouvu se šesti okolními obce-
mi o přístavbě nakonec 4! tříd o kapacitě 
každé po 25 žácích, čímž se rozšíří počet tříd 
mukařovské školy na 20. A tak v době, kdy 
čtete tento článek, vrcholí výstavba tolik po-
třebných nových prostor pro výuku.  

Ani tento projekt, byť se třeba někdo 
ušklíbne: "jen nějaké buňky!", nebyl jednodu-
chý. Základem bylo současné navýšení kapa-
city čističky odpadních vod, úprava režimu  
kotelny pro vytápění, výstavba nového požár-
ního hydrantu, splnění náročných parametrů 
na osvětlení, hlučnost, ale i terénní úpravy 
léta zanedbaného zákoutí školního prostoru 
za fotbalovým hřištěm. Projektanti i dodavate-
lé od začátku výstavby vědí, že musí splnit 
základní podmínku: aby načesaní a ti první 
určitě trochu nervózní školáčci (třídy budou 
pro 1.až 3.ročník) mohli vstoupit do nových, 
voňavých a příjemných tříd v úterý 1.září. 

Za zmínku snad stojí i realizace tolik po-
třebného světelného semaforu na přechodu u 
autobusové zastávky. I tato stavba by měla 
přispět ke zvýšení bezpečnosti občanů na tak 
frekventovaném místě obce. A pak, že je 
okurková sezóna.... 
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Školka – jak dál?! 

Vítek Šoupal, strategický výbor obce 

Právě před rokem jste si mohli na 
stránkách Mukařov-ska přečíst článek, 
který shrnoval závěry demografické studie 
Mukařovska a spádových obcí. Také na 
základě této studie se podařilo rozhýbat 
dění okolo rozšíření základní školy, čehož 
výsledkem je přístavba (viz článek níže), 
kterou začnou žáci používat již toto září.  

Místa pro děti však nejsou nedostatkovým 
zbožím jen ve škole, ale také ve školce. Projekt 
na rozšíření a rekonstrukci školky nechala 
obec vypracovat již na počátku roku 2008 a 
od té doby se bohužel neúspěšně snaží získat 
na něj finance. O prodloužení vyhodnocení 
dotace ze strany Středočeského kraje o půl 
roku jsem psal minule. Náklady na projekt, 
který máme, činí 16 milionů, což obec není 
schopna pokrýt ze svých nákladů.  

Jak tedy dál? V letošním roce jsme měli už 
40 nepřijatých dětí a do školky se nedostaly 
děti z jiných než našich 3 obcí (M+S+Ž). Okol-
ní obce na tom nejsou s vytížením školek 
jinak. Například v Říčanech se letos nedostalo 
136 dětí.  

Cílem pro obec je rozšířit kapacitu školky 
pro další školní rok, tj. 2010-11. Celou situaci 

jsme opakovaně probírali na strategickém 
výboru obce i na zastupitelstvu. V návaznosti 
na omezené zdroje jsme se rozhodli přepraco-
vat zadání na rozšíření školky a zpracovat 
během podzimu dvě varianty, z kterých bude 
na konci roku vybrána ta výhodnější.  

Jednou variantou tak je zrušení "knedlí-
kárny" a přístavba dalšího potřebného místa 
(samotný prostor knedlíkárny podle norem 
nestačí). Druhou variantou je modulární 
rozšíření podobné tomu, které bylo použito na 
rozšíření školy. Každá varianta má své plusy a 
mínusy.  

Například modulární řešení je možné roz-
montovat v momentě, kdy již nebude prostor 
zapotřebí, což bude cca za 12-16 let. Náklady 
na tyto varianty rozšíření by měly být řádově 
nižší oproti původní variantě. Obec by pak 
byla v optimálním případě schopna takovéto 
rozšíření pokrýt z prostředků získaných pro-
dejem plynovodu, o čemž psal Ruda Se-
manský ve svém úvodníku.  

Touto variantou sice odkládáme rekon-
strukci školky, která by si ji jistě zasloužila, 
ale nedá se zřejmě nic dělat. Věřme proto, že 
při zápisu v březnu 2010 bude obec již moci 
potvrdit rozšíření školky o 1 třídu na 3. Stejně 
ale asi nebudou přijaty všechny děti, rozhod-
ně se ale sníží počet nepřijatých.  

 

 

Nový školní rok a rozšíření školy 
  Jana Novotná, ředitelka ZŠ Mukařov 

1. září 2009 se opět otevřou dveře Zá-
kladní školy Mukařov, aby pozvaly dovnitř 
všechny žáčky. Čím bude tento rok výji-
mečný? 

Vzhledem k obrovské rozestavěnosti v 
Mukařově a okolí nám opět přibude spousta 
dětí. Tato situace se opakuje již několik let, 
ale letos začnou prvňáčci svou školní docház-
ku v nových prostorách. Za spolupráce obce 
Mukařov se spádovými obcemi Louňovice, 
Tehovec, Struhařov, Babice, Doubek a Štíhli-
ce došlo k realizaci kontejnerové přístavby. 

Zní to zvláštně - kontejnerová přístavba, 
ale tato s sebou nese vše, co tak náročná 
stavba pro malé děti musí dle platných vyhlá-
šek obsahovat. Přístavba se stane 
plnohodnotným "odloučeným pracovištěm" s 
veškerým sociálním vybavením, včetně 
vybavení pro tělesně postižené děti, šatnami a 
zázemím pro paní učitelky. 

Zároveň 
došlo k 
zvětšení 
prostor pro 
školní dru-
žinu v Příč-
né ulici. To 
je velmi 
důležité, 
protože v 
tomto roce 
dojde k dlouho potřebnému navýšení kapacity 
školní družiny. Snad se podaří uspokojit 
všechny zájemce. 

Dovolte mi, abych poděkovala jménem dětí 
Základní školy Mukařov všem, kteří se ja-
kýmkoli způsobem zasadili o přístavbu školy. 
Přeji všem dětem , aby se jim v nových, ale i 
stávajících prostorách líbilo, aby se jim dařilo 
a měly za půl roku na vysvědčení co nejkrás-
nější známky. Zároveň přeji všem zaměstnan-
cům školy nové úspěšné pracovní období a co 
nejméně komplikací. 
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Rekonstrukce návsi na Srbíně  
  Lída Třeštíková, o.s. Pro Srbín 

OS Pro Srbín spolu s OS Mukařov-sko a 
Obcí pracují na obnovení návsi v Srbíně. 
Projekt je financován z grantového řízení 
M.A.S. Říčansko a prostředků obce. 

Během srpna bude rekonstruována zvo-
nička a zavěšen nový zvon. Následně v září 
bude přenesen pomník padlým vojínům z 
první světové války do prostotu návsi.  

Architektonická kancelář prof. Kroupy ta-
ké pracuje na urbanistické studii, která vyřeší 
celý prostor srbínské návsi včetně chodníků, 
přechodů a zeleně.  

První představení návrhů plánujeme na 
začátek srpna – sledujte prosím vývěsky, 
které vás na datum upozorní. Budeme rádi 
když se k návrhům vyjádříte i vy, obyvatelé a 
přátelé Srbína. 

 

 

33. Mukařovská Kecka  
  Jaroslava Kapustová, TJ Sokol 

Dne 30. května 2009 pořádal Sokol 
Mukařov již 33. ročník pochodu Mukařov-
ská kecka. 

Start byl od 7 hodin od sokolovny Muka-
řov, pro rodiče s dětmi byla připravena trasa 
7 km, zdatnější chodci si mohli vybrat mezi l5 
nebo 25 km. 

I přes nepřízeň počasí se rozhodlo pro po-
chod 212 pochodujících. Na trať 7 km se 
vydalo 106 účastníků, 99 chodců si vybralo 
trať 15 a 7 statečných se rozhodlo pro 25 km. 

 Na kontrolách byly pro všechny připrave-
ny tradiční koláčky, pro děti pak zpestření, 
opékání bůřtíků a jízda na koních.                                                                                                       

Všichni pochodující zdolali deštivé počasí 
a v pořádku došli do cíle. Právem jim proto 
patří obdiv. Zároveň bych chtěla poděkovat 
všem kteří se podíleli na přípravě a průběhu 
tohoto pochodu, počínaje značením tras, 
účastí na kontrolách, na startu, vypisování 
diplomů, zajištění občerstvení.  

Takže díky a za rok nashledanou. 
 

 

Konečné pořadí kopaná 
Muži A - okresní přebor  11. (ze 13) - 27 b. 
Muži B - IV třída  9. (ze 13.) – 29 bodů 
Žáci - okresní soutěž  3. (z 9.) – 31 bodů 
Přípravka - odd. B  3. (z 10.) – 35 bodů 

Srbínské dětské hřiště ožilo 
loutkovým divadlem 

Vítek Šoupal, Mukařov-sko 
Předposlední červnovou neděli uspořá-

daly na dětském hřišti maminky za pomoci 
tatínků z o.s. Pro Srbín loutkové divadelní 
představení pro nejmenší diváky. 

Na neděli 21. června byla pro děti od čtyř 
hodin připravena premiéra pohádky z pera 
Lídy Třeštíkové - My se draka nebojíme. Osla-
vit příchod léta se i přes nepřízeň počasí roz-
hodlo více jak 40 dětí v doprovodu rodičů. 
Židličky a lavičky pod igelitovými stany, které 
chránily droboť před deštěm, tak byly do 
posledního místečka zaplněné. Počasí oprav-
du moc léto nepřipomínalo, protože se přesně 
ve 3 hodiny mírně rozpršelo a krápat nepře-
stalo v průběhu celého představení. 

Pohádka děti zaujala a hned od začátku ji 
se zaujetím sledovaly. Některé postavičky jako 
třeba čert nebo drak, naháněly malým divá-
kům na úvod takovou hrůzu, že si některé 
nejvíc plačící musely maminky vzít k sobě. V 
průběhu hry se ale děti osmělily a na závěr si 
už přišly od draka a princezny vzít i bonbón 
na rozloučenou. 

 
Velmi působivý byl "speciální efekt", kdy s 

příletem draka na jeviště se ulomila velká 
větev jedné z třešní za plotem v třešňovce a s 
praskáním se sesunula k zemi (naštěstí niko-
ho nezranila). Toho následně mnozí jak mlad-
ší, tak starší diváci využili k načesání slad-
kých třešní. 

Divadélko se moc povedlo. Věřme, že příš-
tě bude počasí přát více. Video z akce najdete 
na webu: http://www.volny.cz/mukarov-sko/ 
ak_loutkove_divadlo_na_srbine_2009.htm 
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Vítání prázdnin  

Jitka Pokorná, SDH Mukařov 
 

Dětský den se letos v Mukařově konal 
trochu netradičně až 29. června – poslední 
sobotu před prázdninami. A tak děti oslavi-
ly spoustou her nejen svůj svátek, ale také 
začátek prázdnin.  

Hasiči si připravili pro děti kromě tradič-
ních soutěží a atrakcí i nějaké 
novinky. Myslím, že jednou 
z velmi úspěšných byla nafuko-
vací skákací žirafa. Ta byla 
plná dětí celé odpoledne, až ji 
nakonec museli pořadatelé 
vyfouknout, aby dostali posled-
ní nadšence ven. A co se během 
odpoledne ještě dělo? Děti se 
mohly projet na konících, svézt 
se na vleku za traktůrkem, prohlédnout si 
hasičskou techniku místního sboru, ale i 
výsuvný žebřík profesionálních hasičů z Ří-
čan. Velmi zajímavá byla ukázka vybavení 
vozidla rychlé zdravotní záchranné služby. 

Mezi dvanácti disciplínami, které měly děti 
za úkol splnit, se letos objevily novinky. Bylo 
 

to hledání pokladu, chůze na chůdách či 
provlékání míčku hasičskou hadicí. Za své 
„výkony“ byly děti odměněny taškou 
s drobnostmi a diplomem na památku. Bě-
hem odpoledne mohli ochutnat kopečkovou 
zmrzlinu, drobné pečivo, banány s čokoládou, 
nebo další občerstvení.  

Pořadatelé nezapomněli na tatínky a ma-
minky a to nejen s občerstvením. I pro ně byly 
přichystány soutěže. Kdo chtěl, mohl si vy-

zkoušet chůzi na chůdách, hod 
pivním sudem, nebo slalom 
zdatnosti. 

Vrcholem celého zábavného 
odpoledne byla pěnová show. 
Téměř všechny děti byly bílé od 
hlavy až po paty a podle očeká-
vání byla pěna tím, na co budou 
dlouho vzpomínat. Po půlhodině 

„řádění“ se mohli malí „sněhuláci“ omýt vodou 
přímo z hasičské cisterny.  

Okolo 17:30 se začalo hřiště pomalu vy-
prazdňovat a naše malé závodnice a závodníci 
odcházeli zmáčení, a plni zážitků. Velký dík 
patří všem, kteří se na Vítání prázdnin jakou-
koliv formou podíleli. 

 

Letní rozmary počasí  
Matěj Mlčoch, SDH Žernovka 

Stává se poslední dobou čím dál častě-
ji, že počasí nás překvapí nějakou náhlou 
změnou, nedávno skončily bleskové po-
vodně, nebo že se přižene bouře s větrem, 
jaký dorůstá obřích rozměrů. Vypadá to, že 
opravdu dojde na slova odborníků, že klima 
na naší planetě se bude postupně měnit a že 
bude ovlivňovat i počasí u nás v Čechách.  

V posledních dnech nás zasáhla bouřka  
s vichřicí dosahující rychlosti 
větru místy přes 120 km/h  
s přívalovým deštěm. Na části 
území napáchala velké škody  
a znepříjemnila lidem život.  

Hasiči ze Žernovky a Muka-
řova měli ve spojení s touto 
událostí také plné ruce práce, 
vyjížděli k likvidaci několika 
událostí v blízkém okolí, kdy likvidovaly 
popadané stromy přes silnice a odklízely 
následky větru. Při této kalamitě došlo v ČR  
k cca 1400 událostem a hasiči z celé republi-
ky měli nemalé starosti a plné ruce práce při 

její likvidaci. Doufejme že druhá část léta 
nám přinese už jen blažený klid a odpočinek, 
a že si děti konečně naplno vychutnají své 
prázdniny. 

 

Objížďka přes Žernovku  
Chtěl jsem jen pár řádky připomenout, ne 

příliš šťastnou a tolik diskutovanou objížďku 
přes Žernovku, která se stává pomalu noční 
můrou obyvatel domů přilehlých u silnice. 

SDH Žernovka eviduje již několikátý pří-
pad, že kamion skončil mimo silnici na boku 

a hrozil pádem na barák, nebo 
ohrožoval životní prostředí. 
Silnice je sice s novým povrchem 
a dokonce krajnice jsou tam, 
kde mají být, ale prostě dva proti 
sobě jedoucí kolosy mají napilno 
se ve větší rychlosti vedle sebe 
trefit. Také chodci a cyklisté 
nemají jednoduché se na silnici 

udržet, když je předjíždí rychle jedoucí ná-
klaďák a to jsou často na silnici mezi Muka-
řovem a Žernovkou vidět maminky s kočárky 
a dětmi. Proto buďte radši opatrní, aby vše 
skončilo maximálně u pomačkaných plechů. 
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Kalendář akcí 
Mukařovska 
Srpen 2009  
  8. Que Pasa  

5. ročník rockového 
festivalu na Srbíně 

12. Vypnutí elektřiny Mukařov, Polní 
15.-16. Mukařovská pouť  

Provoz atrakcí od středy 12.8. 
Odpolední sleva na atrakce – čt. 13.8. 
Chovatelská výstava – so-ne 15.-16.8. 
Ohňostroj – sobota 15.8. 

31. Slavnostní otevření přístavby školy 
za účasti starostů okolních obcí 

31. Konec prázdnin ve školce 
 

Září 2009  
1. Začátek školního roku 
7. Konec prázdnin Mateřského centra 
13. Za 3 rohy - praktický výcvik zásaho-

vých jednotek obcí v okolí Mukařova 
13. Pochod Pohádkovým Lesem - Srbín 

Další akce plánované na září a říjen: 
 Vítání občánků 
 Velkoobjemové kontejnery M+S+Ž 
 Drakiáda 
 Otevření dětského hřiště na Žernovce 
 Předčasné parlamentní volby 9.-10.10. 

Změna akcí vyhrazena 
 

 

Přípravné zápasy 
TJ Sokol Mukařov - kopaná 
 
Sobota 1.8.  
Rataje n.Sázavou - Mukařov od 17.00 hod 

Sobota 8.8.2009 
Turnaj Vyžlovka 

Sobota 15.8.2009 
Mukařov - Liblice od 17.00 hod. 

   

KLIMATIZACE-CHLAZENÍ 
ROMAN TRMAL jr. 
• Plnění autoklimatizací 

• Montáže chladícího a klimatizačního zařízení 
•   Pravidelný servis klimatizačních jednotek 

• Oprava chladniček, mrazniček, výrobníků ledu 

www.opravy-chlazeni.cz 

tel.:739 358 424 

TEHOV 90    e-mail: rtrmal@centrum.cz 

Inzerce 
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