Když se řekne Velikonoce …
Lída Třeštíková, o.s. Pro Srbín
Setkání sousedů nad velikonočními dobrotami
s dílničkami pro děti (pletení pomlázek, zdobení
vajec a příprava dekorací) se tradičně bude konat
na návsi v Srbíně na velikonoční neděli 8.4.2012 od
15 hodin. Přijďte se seznámit s lidmi odvedle a připomenout si velikonoční tradice!
VÍTE, ŽE:
Velikonoce jsou nejvýznamnější z křesťanských
svátků, připomínají zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Velikonoce se slaví každým rokem trochu jindy, jelikož
svátek připadá na neděli po prvním jarním úplňku.
Datum Velikonoc bylo určeno až roku 325 na
1. nikajském koncilu.
Dny před Velikonocemi mají vlastní názvy. Jako
první je Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota vše
je ukončeno vigilií v noci na neděli, což je bohoslužba připomínající vzkříšení Ježíše.
Velikonoce doprovází spousta různých tradic a
zvyků, ty u nás vrcholí tradičně na velikonoční pondělí, kdy se chlapci vydávají se svou pomlázku koledovat o vejce.
Pomlázka patří mezi tradiční velikonoční zvyky.
Lidé jí říkají různě, třeba: korbáč, koleda, mrskačka,
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mrskut, sekačka, pomihod, žíla, šlehačka,
metla, švihačka, ale i
jinak. Podle dřívějších
zvyklostí ji musel
umět uplést každý
malý kluk.
Mašle na pomlázce se také řadí
mezi starodávné velikonoční zvyky, jejichž prostřednictvím mohly dát dívky najevo mládencům, zda mají u nich nějakou naději. Když ráno šel mládenec na
koledu, měl prázdný karabáč, ten nejlepší koledník v
pravé poledne karabáč plný červených pentlí.
Barvy mašlí totiž napovídaly, co si o něm dívky
myslí: Červená – láska, náklonost, Modrá – naděje
na něco víc, Žlutá – odmítnutí, Zelená – sympatie,
obliba …
pokračování na str. 8
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Starosti starosty
Rudolf Semanský, starosta obce
Jak se blíží jaro (a letos začalo příjemnými teplotami již v březnu), začíná se probouzet aktivita
nejen v přírodě, ale i mezi lidmi. Se sílícími slunečními paprsky najednou člověka nějak víc baví zvelebovat prostředí kolem sebe, úklidu věnovat víc a
víc času a tak nějak lehčeji se loučí s věcmi, které
už dosluhují nebo dosloužily. Asi i proto jsou obcemi na jaře organizovány nejen svozy velkoobjemového odpadu, ale i nejrůznější úklidové akce.
V letošním roce připadne svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu na víkend 14. a 15.
dubna, ještě předtím ale začátek „plošného úklidu“
odstartují v první polovině dubna zametací vozy našeho smluvního partnera pro svoz komunálního odpadu a celý jarní úklid by měl vyvrcholit úklidovou
akcí „za čistý Ladův kraj“, kterou organizuje většina
obcí v našem regionu. V našich třech obcích je termín této úklidové akce stanoven na dopoledne
21. dubna. Vítáni jsou
všichni, kdo chtějí
pomoci zlepšit prostředí kolem sebe. Zájemcům z řad občanů
budou obecním úřadem nejen vydány
plastové pytle na odpad, ale v průběhu
prací i malé občerstvení. Na vybraných místech budou rozmístěny kontejnery, kam bude možno složit
naplněné pytle s odpadky, nebo v případě zájmu z
konkrétních ulic bude možné domluvit místa, odkud
budou pytle sváženy. Věřím, že se akce setká s kladnou odezvou.
V průběhu dubna budou také postupně umisťovány po obcích zpomalovací retardéry, i když zřejmě
některé ještě přibydou, neboť kvůli výstavbě kruhového objezdu lze předpokládat, že si spousta řidičů
bude zkracovat cestu po místních komunikacích v
obytných zónách. V této souvislosti se chystá ještě
další, trochu razantnější opatření a to zneprůjezdnění některých komunikací osazením pevných překážek (ulice Na Moklině, Do Chobotu) a zúžení ulice
Obecní. Zvolit místa, kde bude toto opatření uplatněno, je ale třeba velmi citlivě – nejen s ohledem na
zajištění dopravní obslužnosti, např. svozu komunálního odpadu, ale i z důvodu možnosti jízdy místních občanů.
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Stavba kruhového objezdu tedy začala, trochu
překvapivě budou práce probíhat až do letních
prázdnin a budou provázeny řadou uzavírek, které
značně zkomplikují život zejména lidem v Srbíně. Na
jednu stranu je to samozřejmě daň za to, že po dokončení stavby bude mnohem jednodušší průjezd
touto křižovatkou, na druhou stranu je otázka, zda
takto velký rozsah uzavírek je opravdu nezbytný.
Obec při jednáních požadovala v rámci možností zajištění alespoň jednosměrného provozu, nebyli jsme
však vyslyšeni a tak k naší neradosti některé uzavírky v řádu týdnů až měsíců budou trvat až do léta,
resp. do dokončení stavby (termíny uzavírek najdete
na straně 15 časopisu).
Jak již bylo několikrát řečeno, letošní rok je
z pohledu obecního rozpočtu jeden z nejslabších za
poslední léta. Díky všeobecně známým skutečnostem jsou příjmy obcí ze státního rozpočtu mnohem
nižší, o úpravu zákona, která by to mohla změnit se
přetahují poslanci ve sněmovně a obce tak musejí
vyjít s tím, co je. V reálu to například znamená, že i
letos se opravy místních komunikací budou provádět pouze záplatováním a asfaltovým zástřikem nejhorších děr, i když na opravy bude přesunuta část
ušetřených prostředků ze zimní údržby díky letošní
mírnější zimě. Tyto opravy by měly probíhat podobně jako v loňském roce v měsíci červnu, samozřejmě
umožní-li to počasí.
Protože v otázce dotací není nikdy nic jisté, asi
zatím stále nebudu konkrétnější ve zmínkách dalších
připravovaných staveb, které s dotacemi mají přímou souvislost – samozřejmě s výjimkou přístavby
školní jídelny, kde jak ale víte se dotaci již získat podařilo. Práce na přístavbě jídelny pokračují dle harmonogramu, v současnosti jsou již osazena nová
okna, dveře a stavba je pod střechou. Důležitou a
několikrát opakovanou zprávou je, že rozšíření kapacity školní jídelny umožní v budoucnu další rozšíření školy, které - jak se zdá - je s ohledem na zvyšující se počet obyvatel hlavně v okolních obcích
nutností. S tím koneckonců souvisí i závěr jednoho z
posledních setkání starostů, organizovaných MAS
Říčansko, ze kterého vzešla tzv. Berchtoldská výzva
– otevřený dopis představitelům státu o neutěšené
situaci, týkající se nedostatečné kapacity škol v regionu a nedostatku finančních prostředků na jejich
rozšiřování a výstavbu.
Závěrem mi dovolte popřát Vám hezké jarní dny
a Vám, kteří se účastníte jarního úklidu poděkovat
za Váš čas a zájem.
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Jak dál s užíváním kanalizace
a likvidací odpadních vod?
František Pokorný, kontrolní výbor obce
Obecní zastupitelstvo (OZ) vyhodnotilo
v závěru roku 2011 smlouvu o provozování
vodovodu a kanalizace firmou Veolia v souvislosti
s prodloužením smlouvy na další období.
Provedenou kontrolou nákladů byly zjištěny déle
trvající závady v uzavírání smluv a s tím i problémy
s vyúčtováním.
Převážná část uživatelů je napojena na veřejný
vodovod a kanalizaci a vodoměr je podkladem pro
vyúčtování stočného. Využívání ostatních zdrojů
vody musí být uvedeno ve smlouvě. Pokud jsou
napojeny na nemovitost, je povinnost uživatele
osadit přívod vodoměrem, který provozovatel opatří
plombou. OZ uložilo provozovateli realizovat toto
opatření do konce roku 2011. Odečet podle motohodin čerpadla a propočet podle směrných čísel již
nebude používán. Žádáme proto uživatele, kterých
se toto opatření týká, aby ve vlastním zájmu
reagovali na výzvu a sjednali úpravu smluvních
vztahů.
Pokud někdo využívá vodovod nebo kanalizaci a
nemá řádně sepsanou smlouvu, vystavuje se
nebezpečí odpojení od systému a vymáhání ušlých
nákladů zpětně. Právo provozovatele požadovat
osazení vlastního vodoměru na zdroj pitné a
užitkové vody v případě, že je odběratelem užívána
voda z jiného, než veřejného zdroje, stanoví
„Kanalizační řád obce Mukařov“. Společnost Veolia
má zákaznické centrum v Říčanech s úředními
hodinami pondělí a středa od 8 do 17 hodin. V první
v polovině roku bude provedena kontrola funkčnosti
přípojek a porovnání s dokumentací. Věřím, že
prostředí, kde žijeme, není nikomu lhostejné a
nebudeme si ho ničit pokoutným vypouštěním
fekálií do svodů povrchových vod, které končí v
požární nádrži. Povinnost zajištění likvidace odpadů
má každý majitel nemovitosti uloženou zákonem.
„Chraňme si prostředí ve kterém chceme žít!“

Změny v místní knihovně
Alexandra Jeriová, nová knihovnice
Řadu let byla Ing. Sylva Minaříková
svědomitou a také oblíbenou mukařovskou
knihovnicí, ale teď se s námi v knihovně jako naše
spolupracovnice loučí. Děkujeme jí za její práci,
kterou vykonávala po celou dobu zodpovědně
a s radostí.
Jak nám paní Minaříková prozradila, bude se
nyní moci plně věnovat svým dalším zálibám a
nakonec i povinnostem, kterých s roky nijak
neubývá. Všichni přejeme pí. Minaříkové, aby i v
dalších letech měla tolik optimismu a vitality jako
doposud.
Budeme se snažit, abychom našim čtenářům
zajistili uspokojivé služby. Místní knihovna je pro
veřejnost i nadále otevřena každé úterý od 15,00
do 17,30 hodin. Znovu upozorňujeme hlavně děti a
mládež na bezplatné využití internetu s možností
výtisku až 5 stran zdarma.
Kompletní ceník poplatků a poskytovaných
služeb najdete na webových stránkách
obce
www.mukarov.cz Vaše nápady a připomínky
k dalšímu provozu knihovny uvítáme třeba i na
emailové adrese knihovna@mukarov.cz
Těšíme se na Vás.
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Rozhovor se zastupitelkou … Ivanou Malou
Začněme téměř již tradičně u Vašeho vztahu k Mukařovu :-)
Ač nepocházím z Mukařova, myslím si, že téměř
po 30–ti letech prožitých v Mukařově si už mohu dovolit se považovat za „Mukařováka“. Nebyly však
vždy časy, kdy jsem tomu tak chtěla. Přijít z města
po studiích do vesnice u Prahy, krátce na to zde založit rodinu, byla pro mne velká změna. Jak se však
říká, čas ukáže a také ukázal.
Už několik let je pro mne
Mukařov téměř „ráj na zemi“. Každý den když odjíždím
do Prahy, hlavně pak v létě,
si říkám, už abych byla zase
zpět. Vlézt si do tepláků, na
boso se projít zahradou, no
co může být po náročném
pracovním dni lepší?
Kde se vzala myšlenka, že byste chtěla kandidovat
do zastupitelstva obce?
To také mělo svůj vývoj. Postupně jak zde žijete,
chtě nechtě si začnete všímat věcí kolem. Většinou
nejdříve toho co není správně. Později i pozitivních
věcí. Při mém pracovním nasazení mi ale přišla nereálná představa, že bych mohla dělat ve volném čase ještě něco veřejně prospěšného. Přesně nevím,
kdy nastal ten zlom. Čím dál více mne začalo štvát,
že Mukařov už není takový, jak jsem ho poznala. Stále více domů, aut, bezohledných řidičů, hluk a prach.
Najednou zjistíte, že ta Vaše oáza se Vám postupně
vytrácí. To byl asi ten spouštěcí mechanismus. Po seznámení se s několika milými lidmi, kteří chtěli pro
Mukařov a jeho okolí taky něco začít dělat, vše najednou nabralo rychlý spád. Založili jsme místní organizaci TOP 09 a v rámci ní se rozhodli kandidovat
do zastupitelstva obce. A bylo.
Z pohledu „druhé strany“ vím, že práce v zastupitelstvu vyžaduje podporu i rodinných příslušníků
zastupitelů. Jak se na Vaši angažovanost dívá Vaše
rodina?
Můj manžel je Mukařovským rodákem. Ví toho o
našich obcích opravdu hodně a mě v tomto směru
plně podporuje. I on sám se zapojuje do veřejné činnosti - je členem Výboru veřejného pořádku a zeleně. A naši kluci? Jsou již velcí, mají téměř svůj vlastní
život. Žít v Mukařově se jim líbí, proto i moje práce v
zastupitelstvu je zajímá.

Snad ještě pro zajímavost, školní jídelna v Mukařově, která v současnosti prochází rozsáhlou rekonstrukcí, se stavěla před 40-ceti lety, právě v období,
kdy byl starostou manželův tatínek. Jídelnu si tehdy
postavili občané Mukařova svépomocí ve svém volném čase. Podařilo by se v dnešní době někomu z
nás zorganizovat něco podobného? Vesnice se přibližují městům a postupně tak zanikají rysy občanského soužití typické pro vesnici.
Jste členkou finančního výboru. Dovedu si představit, že rozhodování o finančních prostředcích a jejich použití s sebou může přinést řadu dilemat….
Starám se již mnoho let v rámci svého pracovního zaměření o finance mých klientů. Takže mohu říci, že jsem se ve své praxi setkala již s lecčím. Hospodaření obce je však něco jiného. Tvoříte rozpočet a
tím rozhodujete o financích patřících 2500 vašich
spoluobčanů. Uvědomíte si, že Vám byla svěřena
velká důvěra, ale zároveň pociťujete, velkou odpovědnost. Do veřejného života obce jsem vstupovala s
jasnými představami. Po roce působení v něm si
uvědomuji, že cesta od představy k realizaci může
být tak dlouhá, že je dost možné, že nikdy neskončí.
Rozhodování o financích obce, jak sama uvádíte,
je jedno velké dilema. Nejdříve je potřeba přidělit finance tam, kde je to nezbytně nutné, potom přicházejí na řadu dílčí dilemata. V našich obcích máme
školu, školku, kam bychom všichni chtěli směřovat
co nejvíce finančních prostředků. TJ Sokol Mukařov a
v něm lidi, kteří vedou děti a mládež, ke sportovním
aktivitám, bychom chtěli také co nejvíce finančně
podporovat. A naši hasiči starající se o naši bezpečnost nepřetržitě 24 hodin, ti by si zasloužili pro svou
odpovědnou práci mnohem více finančních prostředků. A co bezpečnost obce? Mít obecní policii je
mou velkou vizí jako člena stávajícího finančního výboru a zastupitele obce. Rozvoj další občanské vybavenosti obce, zvelebování obce stojí taktéž na prvním místě mezi potřebami, kam je nutné neustále
investovat. No a kam tedy dříve? Kde to počká, kde
už ne? Takže jak jsem řekla již na začátku, jak rozdělit finance je skutečně jedno velké dilema.
Přestože je nemožné zavděčit se lidem všem, máte
nějaký vzkaz či radu pro občany, kteří by chtěli napomoci tomu, aby se v Mukařově žilo ještě lépe?
Ano určitě mám. Máte-li nějaký nápad, a to jakýkoli i ten, o kterém si myslíte, že je neproveditelný,
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že nemůže vyjít, přesto jej sdělte. Taktéž nelíbí -li
se vám něco, sdělte to také. Jedině tak se o nápadech a o problémech mohou dozvědět i ostatní,
jedině tak se Vaše přání stane skutečností, jedině
tak se starosti, které máte, stanou minulostí. A
když to nevyjde napoprvé, zkuste to znovu.
Děkuji za Váš čas a za rozhovor!

Mikroregion Ladův kraj má
nového manažera
Ing. Přemysl Zima, I. místostarosta obce
Možná se k vám, vážení čtenáři, tato zpráva
nedonesla. Na začátku letošního roku Svazek obcí
Ladův kraj prošel zásadní změnou ve vedení, kdy
dlouholetou manažerku Svazku Ing. Danu Grossovou nahradil v jeho čele Ing. Roman Sauer.
Cílem Svazku bude podle slov nového manažera v následujícím období nová strategie založená
zejména na posilování vnitřní soudržnosti mikroregionu, hlubšímu sdílení informací mezi jednotlivými obcemi a z toho plynoucích výhod. Kromě
toho ovšem Svazek samozřejmě navazuje na pořádání pravidelných dobře zažitých akcí v mikroregionu. Jednou z nich je též úklidová jarní akce Čistý
Ladův kraj, která proběhne 21.4.2012 od 9:00 hodin a jak uvádí Ing. Sauer:
„Čistý Ladův kraj se koná v rámci mezinárodní
kampaně Clean Up the World (Ukliďme svět), v jejímž rámci organizují skupiny dobrovolníků na celém světě úklid svého okolí, parků, cest, břehů řek
a potoků i mořského pobřeží, chráněných území,
likvidují černé skládky apod.
Smyslem akce není pouze uklízet, ale přimět
lidi k zájmu o stav svého okolí a životního prostředí
obecně. Neméně významná je i možnost setkání a
aktivní spolupráce jednotlivců, různých spolků, organizací a obcí. V roce 2012 proběhne akce již 20.
rokem! Každoročně se do akce zapojí okolo 35 miliónů dobrovolníků z více jak 100 zemí. Akce Čistý
Ladův kraj se koná již po čtvrté a je jednou z mála
akcí organizovaných na regionální úrovni.“
K této výzvě se připojuje také naše občanské
sdružení Mukařov-sko: „Voláme všechny, kterým
není lhostejné okolí, pojďte se k nám připojit za
Čistý Ladův kraj a čistější svět!“ Organizační podrobnosti k místům srazu budou zveřejněny na
webu a dále obvyklým způsobem.

Strana 5

– dvouměsíčník pro Mukařov, Srbín a Žernovku – 2/2012

První výsledky pracovní
skupiny Voda-Žernovka
Olaf Zuckerstein, Žernovka
V minulém vydání Mukařov-ska místostarosta
obce Přemek Zima zrekapituloval technický stav
vodovodních řadů na Žernovce, historii jejich převzetí do správy obce v roce 2007, provedené investice na těchto řadech v letech 2007 – 2011 a efektivitu vodného z těchto řadů. Tento článek byl
reakcí na petici obyvatel Žernovky upozorňující na
kritický stav vody na Žernovce, a která kromě jiného především požaduje posílení stávajících vodních
zdrojů na Žernovce – zejména v oblasti Zájezdí (petice je kdykoliv k nahlédnutí na obecním úřadě).
V souvislosti s článkem Přemka si dovoluji uvést,
že v roce 2006 bylo do úpravny vody v Mukařově
z vlastních zdrojů obce jednorázově investováno
903.000,-Kč (+632.000,-Kč z dotačního titulu Ministerstva zemědělství, celkem tedy 1.535.000,-Kč) [redakční srovnání: 1 125 726 Kč = investiční náklady
na vodovody v Žernovce 2007-2011]. Nechci teď polemizovat nad tím, jak se tato investice odráží ve
vodném. Tento údaj uvádím z toho důvodu, že tuto
investici chápu, protože peníze vložené do vodních
zdrojů obce jsou prostě nutností pro všechny její
části - Mukařov, Srbín, Žernovku - a v budoucnu budou stěžejním tématem každého dalšího zastupitelstva obce.
Od vydání zmiňovaného článku se událo několik
záležitostí, o kterých bych Vás rád informoval:
1) Jeden z hlavních cílů petice byl naplněn –
obec revidovala svůj názor na stávající kapacity a
technický stav vodních zdrojů pro Zájezdí (vodní
zdroje na Horce jsou prozatím dostačující a
v relativně dobrém technickém stavu) a provedla
opatření pro jejich posílení. Konkrétně se pracuje na
zprovoznění vrtu v blízkosti vodárny, který je ale z
důvodu poškozené elektroinstalace, nátoku povrchových vod a zřejmě i odpadu z blízkých stájí v současné době odstaven. Zaměstnanci obce provádějí
svedení povrchových vod mimo objekt vrtu, částečné odizolování a terénní úpravy. Plánuje se vyčištění
vrtu, vypažení a zprovoznění elektroinstalace budou
stávající zdroje posilovat o dalších 6m3 denně. Tímto se docílí kapacity všech zdrojů pro Zájezdí na cca.
16-18 m3 denně. Podle našich odhadů by
v současné době - při rozumné spotřebě, nezneužívání tohoto vodního zdroje pro zalévání trávníků a
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plnění bazénů - měla tato kapacita k běžným účelům
pohodlně postačovat.
2) Jsou zpracovány a připraveny k připomínkování nové zásady hospodaření s vodou v Žernovce –
Provozní řád a Zpráva o stavu vodovodu Žernovka.
3) Byla vytvořena pracovní skupina „VodaŽernovka“. Členy této skupiny jsou starosta obce
Rudolf Semanský, zastupitel obce Jan Uzel, občané
Žernovky Olaf Zuckerstein, Jan Doskočil, Jaroslav
Šalda. Tato skupina byla vytvořena za účelem efektivnější komunikace mezi obcí a obyvateli Žernovky
a má za úkol zabývat se problematikou zásobování
vody na Žernovce, a to ve všech jejích souvislostech,
jako jsou např. zásobování vody v závislosti dalšího
rozvoje výstavby na Žernovce, koncepce výše vodného v dalších obdobích, systém odečtů vodoměrů,
nutnost šetření vodními zdroji a to nejen v kritických
měsících, ale celoročně, znovu zprovoznění studen
na Žernovce jako záložních zdrojů vody atd. Tato
skupina již měla pracovní schůzku a plánuje uskutečnit 3.4.2012 od 19,00 hod. v Restaurantu Montgomery setkání s občany Žernovky, aby je informovala o dalším vývoji.
Jsem rád, že původní emoce ohledně petice
opadly. Naopak, nyní je snaha k nalezení věcného
řešení. Myslím, že obec pochopila, že obavy Žernováků z nedostatku vody jsou na místě, jelikož přivedení vody na Žernovku ze Želivky projektem Region
Jih je podle posledních zpráv reálně prozatím
v nedohlednu a otázkou je, zda se tento projekt bude vůbec realizovat. A je čeho se obávat. Územní
plán bohužel počítá do budoucna na Žernovce s výstavbou poměrně velkého počtu rodinných domů,
které budou vodu také potřebovat. Nejhorší scénář
by byl, pokud by tyto nové výstavby odklonily vodní
zdroje stávajícím obyvatelům.
Přemek ve svém článku vyčíslil provedené investice. V kontextu informací o Regionu Jih se nabízí
myšlenka, že tyto peníze přeci jen nebyly vyhozeny
do vzduchu a že ve svém efektu jsou dobrou alternativou, pokud Region Jih nebude realizován.
Aby mohla pracovní skupina v současném trendu pokračovat, potřebuje také podporu všech ze
Žernovky, kteří jsou na stávající vodovodní řady napojeni. Touto formou si Vás dovoluji za všechny členy pracovní skupiny požádat o spolupráci, vstřícnost
a účast na informativních setkáních.
Přeji Všem hezké Velikonoce - Olaf Zuckerstein,
člen finančního výboru obce Mukařov, místopředseda
TOP 09 Mukařov, člen pracovní komise Voda-Žernovka
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Za tři vraždy v Mukařově
dostal mladík 30 let vězení
iDnes.cz a ČT24.cz
Mladík obžalovaný v případu loňské trojnásobné vraždy v Mukařově u Prahy dostal u krajského soudu 22.3.2012 výjimečný trest v délce 30 let.
Jeho obhájce žádal trest v sazbě 15 až 20 let, žalobce navrhoval doživotí. Dvaadvacetiletý Michael Galez se už dříve k činu přiznal. Uvedl, že si na útok
nepamatuje. Rozsudek není pravomocný, obě strany si ponechaly lhůtu na odvolání. Podle soudu
muž vraždil ze msty a žárlivosti. S obžalovaným se
rozešla přítelkyně, která si našla jiného muže. Dvě
oběti jsou právě z jeho rodiny, jde o otce a dceru.
Třetí oběť měla s dcerou vztah. Policie muže dopadla necelé dva dny po činu.
Michael Galez měl problém s dívkou, která v
létě oznámila konec vztahu a našla si nového přítele. Desátého srpna Galez vešel do rodinného domu,
kde přítel jeho bývalé dívky bydlel. Našel tam sestru
mladíka a jejího přítele. Ty ubodal. Přinesl si s sebou
nůž s třiceticentimetrovou čepelí, další dva nože našel a použil na místě. Po vraždě odnesl obě těla do
sklepa, schoval je do koberce a začal smývat stopy
od krve. Při tom ho překvapil návrat rodičů ubodané
dívky. Galez se rozběhl za jejím otcem a ubodal ho
na křižovatce kus od domu. Zasadil mu 26 ran.
Státní zástupce Tomáš Milec tvrdí, že šlo o předem připravovaný, promyšlený čin. Vražda byla podle něho velmi brutální a zákeřná, o čemž svědčí i to,
že se oběti prakticky nestihly bránit. "Přitom zejména v případě prvního ze zavražděných se jednalo o
dospělého, fyzicky dobře disponovaného muže,"
řekl Milec. Jednalo se o vraždu ze žárlivosti a mstu,
řekla při vyhlašování rozsudku soudkyně Naděžda
Bittnerová. Podle ní Galez věděl, že jeho sok na místě nebude a už dříve říkal, že se pomstí vyvražděním
jeho rodiny. Svěřil se s tím matce své dívky, když za
ní chodil kvůli rozpadajícímu se vztahu.
Soudkyně také řekla, že zatímco k sobě mladík
projevuje lítost, s oběťmi, které s jeho problémy
neměly vůbec nic společného, neměl lítost žádnou.
"Bylo to jednání surové a necitlivé," uvedla. Znalec z
oboru psychologie u soudu uvedl, že především kvůli závažnosti činu je mladíkova resocializace ztížená.
I proto soud uložil výjimečný trest na horní hranici
sazby. Doživotí Galez nedostal, protože soud přihlédl k jeho věku, a také k tomu, že znalci mluvili o snížené, nikoli vyloučené možnosti nápravy. Státní zástupce doživotí navrhoval i jako prevenci.
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"Dostatečně zajistí ochranu společnosti," uvedl Tomáš Milec. Po rozsudku si ponechal lhůtu pro odvolání.
Obhájce Milan Bureš uznal už v závěrečné řeči,
že vina jeho klienta je dostatečně prokázána. "Na
žádost klienta se ani nebudeme pokoušet o nějaké
fabulace, že byl na místě ještě někdo další," řekl Bureš. Nesouhlasil ale s právním posouzením. Podle
něj nešlo o zvlášť surové a trýznivé vraždy. Také
odmítá, že šlo o promyšlený čin. "Z toho, že přišel s
kuchyňským nožem, nelze poukázat ani na nepřímý
úmysl vraždit," uvedl obhájce. Podle něj šlo o zločin
z nešťastné lásky a soud by měl přihlédnout k nízkému věku obžalovaného a jeho předchozí bezúhonnosti. O tom, zde se proti verdiktu odvolá se
chce nejdříve poradit s klientem.
Závěrečným řečem předcházel výslech znalců z
oboru psychiatrie a psychologie. Psycholog Radek
Ptáček mimo jiné zpochybnil ztrátu paměti obžalovaného. Ten totiž tvrdí, že si nepamatuje nejen
vraždu, ale ani to, co dělal před a po ní až do zatčení. "Jsou známé a popsané případy amnézie na dobu
vlastního činu. Netypické ale je, že si nepamatuje
dobu před a po vraždě, přitom je z důkazů zřejmé,
že jednal velmi racionálně a kontrolovaně. Navíc pro
amnézie je typický ostrý začátek a ostrý konec, a tady je to spíše takové zamlžené," podotkl psycholog.
S tím podle znalce souvisí i možná nevěrohodnost
Galezovy spolupráce při vyšetřování a jeho lítosti.

Mladík sice u soudu v slzách uvedl, že si zaslouží
nejpřísnější trest, ale pak požádal o to, aby se nemusel účastnit dalšího líčení včetně vyhlášení rozsudku. Jednání se tak koná bez něj.
Na dotaz zmocněnkyně poškozených psycholog
uvedl, že je u Galeze velmi zřetelná sebelítost. U lítosti s pozůstalými už nedokázal posoudit, nakolik je
reálná a nakolik jen deklarovaná. "Mluvil se mnou o
tom, že chce pozůstalým platit. V souvislosti se sebevražednými sklony řekl, že sebevraždu spáchá, až
se se všemi vyrovná," řekl Ptáček.
Zdroj: http://praha.idnes.cz, http://www.ct24.cz
Foto ČTK
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Mateřské centrum
Mukařov-sko
Helena Vlnařová, Srbín
Dveře
naší
herny
v Příčné ulici 61 (budova u
dětského hřiště) jsou pro
vás otevřené každé pondělí
a středu od 10 hodin, kdy si
můžete s dětmi zacvičit nebo jen pohrát v herně.
K dispozici jsou i papíry na
kreslení, vodovky a také měkká modelína.
Přijďte mezi nás na večerní tvoření 5. dubna od
20 hod. v herně v Příčné ulici. Budeme vyrábět velikonoční dekorace z korálků nebo šperky z korálků
(každému podle libosti).
Pondělní výtvarka od 16.30 hod. – vítáme nové
šikovné posily Julinku, Aničku a Majdu :-). Program:
•
•
•
•
•
•

16. dubna – jarní dekorace na kolíčkách na
prádlo;
23. dubna – zápichy do květináče ze samoschnoucí hmoty a písmena z Moduritu;
30. dubna – zdobení misek a písmen;
7. května – originální přáníčka pro maminky,
14. května – malování na sklo;
21. května – tvoření z kouzelných voskových
provázků.

Kontakty web: www.mcmukarovsko.estranky.cz
e-mail: mc-mukarov-sko@seznam.cz a telefon:
777 997 315.

Koblížky a jitrnice
Helena Vlnařová, Srbín
Týden před naplánovaným Masopustem panovaly příšerné mrazy a my se začali obávat, že nikdo
nepřijde. Pak mi začaly postupně telefonovat kamarádky, že jsou prázdniny, a že vlastně jedou pryč
a že nepřijdou. Zbytek se omluvil, že onemocněli a
nepřijdou. V den Masopustu 19. února se oteplilo,
začalo pršet, všude bylo bláto a já začala mít téměř
jistotu, že nikdo nepřijde…
Naštěstí, my organizátoři všeobecně prospěšných a veselých akcích neztrácíme naději. Nejdříve
před sokolovnu dorazil Přemek Zima s úplně nejlepšími jitrnicemi na světě a harmonikou. Když jsem v

dálce zahlédla kosu „smrťáka“ Vítka Šoupala, brala
jsem to jako dobré znamení. No a pak jsem v batohu
nahmátla láhev rumu a Mukařovský masopust 2012
mohl začít.
Nakonec se nás před obecním úřadem, kde masopustní průvod začínal, sešlo docela hodně. Přispěchal i Michal Čaplygin s mísou domácích smažených
koblížků, po kterých se jenom zaprášilo. Takže sousedé, příští rok v mrazu či na blátě, Masopust 2013
určitě bude.

Když se řekne Velikonoce …
pokračování ze str. 1
K dalším znakům a tradicím Velikonoc patří velikonoční beránek (symbol Krista a božího stáda s
Bohem pastýřem), velikonoční svíce (v kostele
paškál, světlo symbol života), oheň (vítězství nad
zimou a světlo naděje), vajíčko (nový život), zajíček
a kuřátka (symboly jara, mláďátek), kříž (symbol
ukřižování a věčnosti – spojení lidského a Božského).
Velikonoční koleda pro kluky
Upletl jsem pomlázku,
je hezčí než z obrázku,
všechny holky, které znám,
navštívím a vymrskám,
než mi dají vajíčko,
vyplatím je maličko.
Velikonoční koleda pro holky
Kropenatá slepička
snesla bílá vajíčka,
obarvím je, vymaluji,
všechny chlapce podaruji,
pentličky si nastříhám,
na pomlázku jim je dám.

– dvouměsíčník pro Mukařov, Srbín a Žernovku – 2/2012

Strana 9

Ze života alternativní školičky
Veronika Vaněčková, ředitelka IH-AŠ
V březnu jsme podnikli výlet autobusem do divadla S+H. Díky dopravnímu kolapsu, který ten den
ráno nastal, jsme však nakonec uvázli na dálnici.
Náhradní plán - návštěva muzea policie se dětem
také líbil. Na Hurvínka vyrazíme v nejbližší době
znovu a snad s větším úspěchem.
Co dál jsme v březnu dělali? Pohráli jsme si a vyrobili spoustu masek, povídali jsme si o karnevalu a
nakonec do školky přišla místo dětí samá zvířátka,
která skotačila a zpívala a každé zvířátko se představilo pěknou básničkou. Nezbyl čas na jedinou slzičku několika nových dětí…
Během přibývajícího tepla budeme organizovat
zase další akce, stejně jako to bylo v minulých
letech.
Přijímáme nové kamarády a kamarádky
Naše školička je vhodnou možností pro maminky, které mají zájem o hodnotný vzdělávací program
pro svoje děti. Aktivity podporují všestranný rozvoj,
součástí je také pobyt venku. Je možné přihlásit děti
k pravidelné docházce dle výběru na 1 až 5 dní v
týdnu podle volné kapacity školičky. Nabízíme i jednorázovou účast na dopoledních aktivitách.
Naše otevírací doba je v pondělí a ve středu od
7:45 do 15h. a v úterý, čtvrtek a pátek jsme tu pro
Vás v čase od 7:45 do 12h. Snažíme se o nejnižší
možné neziskové ceny při zachování maximální kvality nabízených vzdělávacích aktivit v rámci předškolního vzdělávání.
Přijímáme děti od 3 let věku. Žádosti o doplňující zápisy do IH - alternativní školičky ☼ můžete adresovat
na
emailovou
adresu
ih.skolicka@gmail.com. Bližší informace najdete na
našich stránkách www.iherna.webnode.cz nebo na
telefonu 603 517 530.

Jarní zprávičky
z mukařovské školičky
Zuzana Tůmová a Jana Valentíková, školka
Únor nám konečně přinesl zimní počasí, a tak si
děti mohly užít bobování, stavění sněhuláků a řádění ve sněhu.
Pro děti jsme uspořádali „SRDÍČKOVÝ DEN“, což
byl den plný ohleduplnosti, pozorného chování, lásky a také vzájemného obdarování.
Masopust jsme oslavili veselým maškarním karnevalem, na který si děti vyrobily své masky a pomohly i maminky nějakou tou pečenou dobrotou.
Březen jsme začali již tradičním prodejem knih
z nakladatelství SVOJTKA, kde nabídka byla pestrá,
cenově výhodná a každý si vybral podle svého
zájmu.
Potom jsme uspořádali JARNÍ VÝSTAVU výtvarných prací dětí, která byla přístupná i veřejnosti. Obrázky i výrobky se opravdu povedly a potěšil nás ohlas návštěvníků z řad rodičů (navštívili nás i učitelé
se svými žáky ze ZŠ ). Všichni jsme podlehli jarní atmosféře.
Protože se již blíží zápis do MŠ, proběhl také
Den otevřených dveří,aby se rodiče mohli seznámit
s prostředím i personálem MŠ.
V dubnu nás čeká hned na začátku 4. divadelní
představení: Jaro s čápem. Pak budou následovat
Den Země, dopravní dopoledne a na konci čarodějnický rej v maskách se soutěžemi a diskotékou.
Na počátku května (10.) proběhne třídní schůzka. Děti se také mohou těšit na oslavu dne maminek. 23.5. se budou děti fotit a na samém konci
května navštíví školku opět Inka Rybářová se svým
zábavným představením.
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Záchranná akce SOVA
Lída Třeštíková, Srbín
Záchranná akce v Srbíně s dobrým koncem
proběhla v sobotu v polovině března, kdy našly děti na dětském hřišti zraněnou sovu s otevřenou
zlomeninou křídla.
Zatímco většina dospělých si nešťastného vykuleného ptáčka nevšimla, děti z Kopretinové pomoc
hledaly. Nakonec záchrannou stanici ve Vlašimi volaly jak děti, tak i
hodná paní venčící pejska.
Záchranář,
který ptáka odvezl do zvířecí
nemocnice, při
odchytu ještě vysvětlil, že sovička je kalous ušatý,
česká nejrozšířenější sova z čeledi puštíkovitých. Ty
se za soumraku a v noci velmi tiše pohybují
v otevřené krajině a loví hlodavce, ve dne se zdržují
v lesích. Jejich populace je v severní a střední Evropě
mírně na ústupu, proto si zaslouží naši ochranu.
Moc děkuji záchranné stanici Vlašim, paní
s pejskem a dětem Simonce, Terezce, Honzíkovi,
Klárce a Tomáškovi za záchrannou akci.
Pro případ, že i Vy byste našli zraněné divoké
zvíře, poznamenejte si do mobilů číslo na Vlašimskou záchrannou stanici pro živočichy: 777 800 460.

Školní družina adoptovala
surikatu
Zuzana Kadeřábková, školní družina
Děti z mukařovské školní družiny se poslední
únorový (letos přestupný) den (29.2.2012) staly
adoptivními rodiči surikaty v pražské ZOO.
K získání celkové částky 5.000 Kč pomohla
jak lednová akce ve
školní družině, tak závěrečná finanční "injekce" od paní Hromasové
a
vychovatelek.
Díky akci, která
probíhala 17. a 18. 1. v
budově Příčná 61 se
podařilo nashromáždit
3.963 Kč (přičemž 1.210 Kč byl výtěžek z loňského podzimu + 17.1.2012 - 1.653 Kč a 18.1.2012 1.100 Kč).
Většina dětí se ráda zapojila i do role "hostesek", část připravovala ovocné jednohubky a část
dětí mazala a upravovala palačinky, které paní vychovatelky "vyráběly" v horní třídě ŠD. Horký ovocný čaj také přišel v tomto zimním počasí vhod. Samozřejmě, že ochutnávali nejenom "dospěláci", ale i
děti. Za odpoledne jsme několikrát slyšeli: „Mami,
udělej k večeři palačinky ..“.
Všem rodičům, dětem a přátelům školy
DĚKUJEME za částky (od 10,- do 700,- Kč).

– dvouměsíčník pro Mukařov, Srbín a Žernovku – 2/2012

Škola se těší na oslavy 50 let
otevření nové budovy
Jana Novotná, ředitelka školy
Zatímco na počátku roku žila škola kromě pololetních vysvědčení, zápisu prvňáčků a výstavy dětských prací také školním plesem, na květen se již
všichni těší v souvislosti s oslavou 50 let od otevření nové školní budovy v Mukařově.

Ples školy
Dne 2 .3 . 2012 se konal již 9.ročník plesu Základní školy Mukařov. Jako každý rok i letos celým
večerem provázela skupina Fontana Band pana
Karla Součka ze Stodu u Plzně. A tradicí se také stalo
vystoupení dětské skupiny Jo-Jo Efekt paní Alice
Bardové.
Tento večer nezůstal jediný stůl prázdný a bylo
znát, že se lidé opravdu baví. Tanci se věnovali do
poslední možné chvíle.
Ples by se ovšem nemohl konat bez četných
sponzorů, kteří přispívají ke zdárnému průběhu akce. Již třetím rokem probíhá tzv. dražba dortu, který
je uměleckým dílem naší tradiční sponzorky p. Štěpánky Tiché. Letos do dražby přibyl i speciální obraz
z výtvarné výstavy školy, která proběhla den předcházející.
Všem malým i větším sponzorům moc děkujeme
za jejich přízeň a těšíme se, že se opět napřesrok sejdeme na již 10.plese Základní školy Mukařov.
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akci. Úspěšným výtvarníkům ještě jednou blahopřejeme a doufáme, že se takové výstavy stanou jakousi tradicí a získají si ještě více příznivců z řad rodičů a přátel školy.

Oslavy
Ve školním roce 2011-2012 uplynulo již 50 let
od otevření stávající hlavní budovy Základní školy
Mukařov.
V sobotu 19.5.2012 proběhnou v celém areálu
školy oslavy tohoto výročí. Během tohoto dne seznámí děti a jejich učitelé veřejnost se svým projektem a proběhne kulturní vystoupení žáků školy.
Rádi bychom zorganizovali tento den i výstavu
starých a ještě starších fotografií a dokumentů, které se školy týkají. Dovoluji si tímto oslovit širokou
veřejnost s prosbou o zapůjčení takového materiálu,
který bychom mohli použít. Veškeré materiály okopírujeme a originály v pořádku vrátíme majitelům,
aby nedošlo k jejich poničení.
Prosíme všechny, kteří by mohli a chtěli v této
oblasti pomoci, aby se ozvali na tel. 323 660 234
nebo na e-mailové adrese zs.mukarov@seznam.cz
Zároveň bych ráda dala prostor všem, kteří by se
chtěli na těchto oslavách aktivně podílet. Vítáme jakoukoli aktivitu a předem za ni děkujeme.

Zápis
Ke dni 31.3.2012 je do 1.ročníků ZŠ Mukařov
pro školní rok 2012-2013 zapsáno 48 dětí. Budou
otevřeny dvě první třídy.

Výstava

Akce školy – duben a květen 2012

Dne 1.3.2012 se uskutečnila v prostorách Základní školy Mukařov 1. výstava výtvarných a literárních prací školy. Tuto novou akci zahájilo vystoupení dětského pěveckého sboru Ptáčata pod
vedením paní Hubové.
Všechny práce byly očíslované a rozdělené do
dvou kategorií – 1. a 2. stupně. Návštěvníci tak dostali možnost dobrovolným hlasováním rozhodnout
o tom, který obrázek se jim nejvíce líbil. Podle hlasovacích lístků pak byla celá akce vyhodnocena.
V kategorii 1. stupně se na 1. místě umístila Petra Pencová, na 2. místě Adam Pinsker a na 3. místě
Anička Šimuničová. Shodou okolností všechny děti
jsou žáky 5. A. Zřejmě „dobrý oddíl“! V kategorii 2.
stupně zvítězila Klára Nochtová z 9.B, na dalších místech pak Lukáš Chytil a Lukáš Barták z 8.B.
Výherci byli oceněni výtvarnými potřebami zakoupenými z výtěžku za dobrovolné vstupné na tuto

1.4.

účast dětí ZŠ Mukařov na otevření naučné
stezky Po stopách kameníků
2.4.
exkurze 1. tříd do skanzenu v Přerově nad
Labem
17.4. pedagogická rada třídní schůzky
20.4. Den Země ve škole
23.4. exkurze 3. tříd – Olbramovice – Čapí hnízdo
23.4. 1. třídy – Divadlo U Hasičů – Kocour Modroočko
27.4. divadelní představení ochotnického spolku
pro 5. – 9. třídy – Dívčí válka
30.4 a 7.5. – ředitelské volno
10.5
1. a 2. třídy – návštěva zámku Loučeň
11.5. Klub mladých diváků – Divadlo Hybernia –
muzikál Quasimodo
24.5. 1. a 2. třídy – Divadlo U Hasičů – Popelka
28.5. fotografování tříd a skupinek žáků školy

– dvouměsíčník pro Mukařov, Srbín a Žernovku – 2/2012

Hasičský maškarní karneval 2012
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Jitka Pokorná, SDH Mukařov

Konec mukařovské plesové sezóny a blížící se změna zimního času na letní jsou předzvěstí tradičního
hasičského plesu. V letošním roce pořadatelé vsadili na dávnou tradici a rozhodli se uspořádat ples maškarní. Již před sobotním večerem se zdálo, že tento nápad byl velmi dobrý. Místa k rezervaci byla vyprodána během dvou dnů a další zájemci stále volali.
Hasiči nenechali nic náhodě a přípravě plesu věnovali velkou pozornost. Přípravy sálu začaly v páteční
podvečer a pokračovaly i během soboty. Bohužel v sobotu odpoledne je přerušil zvuk sirény. Členové výjezdové jednotky museli odjet k likvidaci požáru travního porostu do obce Mrzky. Naštěstí vše dobře dopadlo a
zásahová jednotka se vrátila včas, aby mohla společně s ostatními členy sboru přivítat první hosty plesu.
Přestože masky nebyly podmínkou účasti, sešlo se v sále mukařovské sokolovny k překvapení pořadatelů více jak 60 masek. Každá maska dostala za odvahu „drink“ Kir Royal na uvítanou.
O dobrou náladu se postaral osvědčený taneční orchestr TOX, dobrá káva a další nápoje všeho druhu.
Nechyběla ani bohatá tombola klasická i losovací. Překvapením večera byla Ohňová show, po které ještě následovala dražba 12 kg šunky, prasečí hlavy a palivového dříví.
Zábava vydržela do brzkých ranních hodin a poslední návštěvníci odcházeli domů až v půl páté ráno.
Již nyní se můžeme všichni těšit na ples v příštím roce. Kdo se dobře bavil a bude si to chtít za rok znovu
opakovat, může si do svého kalendáře zapsat termín příštího plesu - 23.březen 2013.

Dětský karneval s hasiči v Mukařově
Jitka Pokorná, SDH Mukařov
Dlouhá zima se s námi pomalu loučí a jarní paprsky nás začínají lákat ven do přírody. Po sněhu na
zimní radovánky ani stopy a venku stále ještě mokro a blátivo. To je obvykle doba, kdy pořádají místní
hasiči Dětský karneval.
Letos se konal první březnovou sobotu. S blížící se čtrnáctou hodinou odpolední se začali k mukařovské
sokolovně scházet různé pohádkové bytosti a jiná stvoření. Sál byl během půl hodiny zaplněn a mohl začít
rej masek, který rozproudil veselý klaun rozdávající všem malým hostům bonbónky. Po hodině tančení a zapózování pro společnou fotografii si mohli první nedočkavci vyzvednout tombolu, která většinu dětí lákala již
od příchodu na karneval. Aby nebyla tlačenice u výdeje tomboly tak velká, probíhaly uvnitř sálu pro všechny
princezny, víly, nevěsty, berušky, piráty, zvířátka a další masky soutěže.
Kromě balónků dostaly všechny ratolesti od pořadatelů ke konci karnevalu také něco malého na zub.
Rodiče si mohli zpříjemnit odpoledne drobným občerstvením, dobrou kávou, zákuskem či chlebíčkem.
Myslím, že se karneval vydařil a nejen děti odcházely domů spokojené. Svědčí o tom i počet návštěvníků, jenž letos přesáhl číslo 200 (včetně doprovodu).
Takže už zbývá jen říct pořadatelům: „Děkujeme za hezky strávené odpoledne!“

– dvouměsíčník pro Mukařov, Srbín a Žernovku – 2/2012

Co nového u mukařovských hasičů
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Michal Pokorný, SDH Mukařov

První tři měsíce roku 2012 budou brzy za námi. Jaro o sobě dává velmi příjemně znát, všichni se snažíme dohnat vše, co jsme před zimou nestihli. Mnohdy se tak naší obcí, ale i ostatními vine nejen vůně jara, ale také kouř z mnoha „ohníčků“. Většinou se však jedná o neohlášené a nebezpečné vypalování travních porostů, které se může proměnit ve velké nepříjemnosti.
Naši zásahovou jednotku neohlášené pálení
zaměstnalo posledních několik dní celkem pětkrát (z toho třikrát v naší obci).
Chtěl bych zdůraznit, že vypalování trávy je
ze zákona o požární ochraně zakázáno. V případě porušení zákazu hrozí fyzické osobě pokuta ve výši až 25 000 korun. Právnické osobě a
podnikající fyzické osobě mohou hasiči v takovém případě udělit pokutu až do výše půl milionu korun.
Mimo výše uvedené zásahy vyjížděla jednotka ještě k dalším 4 událostem. První událostí byl požár sazí v komínovém tělese v Mukařově, dále dvě
čerpání vody po jarním tání a k dopravní nehodě v Srbíně. Zde došlo nejen k nehodě vozidla, ale rovněž k
závažnému poškození přívodu plynu pro multifunkční dům. V důsledku nehody začal ve velkém rozsahu unikat plyn do přilehlého okolí, které muselo být z důvodu bezpečnosti uzavřeno. S ohledem na mrazivé počasí
byla nehoda nepříjemná nejen pro řidičku vozidla, ale také pro nájemce domu, kterým byla přerušena dodávka topného média.
Činností sboru nebyly však jen zásahy. Proběhla rekonstrukce školící místnosti, kterou užívá zásahová
jednotka pro svou odbornou přípravu. V blízké budoucnosti by měla sloužit také dalšímu ročníku Záchranářské akademie, kterou jsme v minulém roce zahájili v základní škole. Oddíly mladých hasičů se pravidelně
scházely na svých schůzkách a na začátku března se zúčastnily soutěže Mukařovský uzel.
V dubnu čeká sbor příprava „čarodějnic“, dokončení čerpacího stanoviště pro požární techniku a poslední dokončovací práce na školící místnosti v Požárním domě.

Žernovští hasiči mrazy přečkali

Matěj Mlčoch, SDH Žernovka

Sbor hasičů na Žernovce vstupuje do prvních jarních dní opět v pracovním nasazení. Provádí se úprava
otvoru vrat na staré části hasičské zbrojnice, kde se podařilo zajistit finance na výměnu starých, již téměř
nefunkčních vrat. Tuhé zimní mrazy jsme přečkali. Ve chvílích, kdy mráz dosahoval hodnot až -25°C, byl
problém v hasičské zbrojnici udržet teplotu lehce nad 0°C, aby
nezamrzly stroje, které mají v sobě vodu a musí být vždy připraveny na zásah.
Důležitou akcí sboru je již tradiční hasičské retro-klání dne
14. 4. ŽERNOVSKÁ OSMIČKA, na kterou jsou všichni srdečně zváni.
Nezapomeňte také se svými ratolestmi navštívit pravidelnou akci,
již pořádá mnoho let SDH Žernovka PÁLENÍ ČARODEJNIC, které
připadá odjakživa na 30.4. a ta se koná na louce u Uzlů.
Zásahy výjezdové jednotky JSDHO Žernovka byly z kraje roku
především technického charakteru, a sice s tajícím sněhem jsme
byli několikrát čerpat vodu, a jednou vyjelo družstvo s tatrou do
Srbína spolu s JSDHO Mukařov a HZS Říčany na nenahlášené pálení. Přeji všem hezké jarní dny a pokud možno se potkáme na některé z akcí pořádaných SDH Žernovka.

– dvouměsíčník pro Mukařov, Srbín a Žernovku – 2/2012
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Rozpis fotbalových zápasů TJ Sokol Mukařov
Sobota 7. dubna 2012
od 10.00 hod žáci
Mukařov - Jiskra Zruč nad Sázavou
od 13.30 hod muži B Mukařov B - Lojovice
od 16.30 hod muži A Mukařov - Velké Popovice

Zdeněk Týce

Sobota 5.5.2012
od 10.00 hod žáci Mukařov - Marila Votice
od 14.00 hod muži B Mukařov B -Dobřejovice B
od 17.00 hod muži Mukařov - Dobřejovice

Neděle 8. dubna 2012
od 9.00 hod přípravka Mukařov - Velké Popovice

Neděle 6.5.2012
od 9.00 hod přípravka Mukařov - Radošovice
od 11.00 hod dorost Mukařov - Radošovice

Sobota 21.4.2012
od 10.00 hod žáci Mukařov - Tatran Sedlčany
od 14.00 hod muži B Mukařov B - Hrusice B
od 17.00 hod muži A Mukařov - Nehvizdy

Sobota 19.5.2012
od 10.00 hod žáci Mukařov - TJ Úvaly
od 14.00 hod muži B Mukařov B - Všestary
od 17.00 hod muži Mukařov - Vyžlovka

Neděle 22.4.2012
od 9.00 hod přípravka Mukařov - Ondřejov
od 11.00 hod dorost Mukařov – Radonice

Neděle 20.5 2012
od 11.00 hod dorost
Mukařov - Odolena Voda

Současně zveme všechny příznivce na již 37. ročník dálkového pochodu Mukařovská
kecka, který se bude konat v sobotu dne 26. května 2012 od 7 hodin. Pochodovat se bude na trasách 7, 15 a 25 km.

Mukařovští váhají s podporou Hrusické výzvy
Starostové dvacítky obcí Ladova kraje spojují prostřednictvím Hrusické výzvy síly v boji proti těžbě
břidlicového plynu. Americko-australská firma Fart Energy chce v oblasti s centrem ve Voděradských bučinách začít s průzkumnými vrty. Místním se to nelíbí a podepisují petice. Mukařovské zastupitelstvo však
zatím s podporou Hrusické výzvy váhá.
Lidé se bojí, že by těžba nevratně zasáhla do krajiny Říčanska a Kostelecka, ohroženy by mohly být i
podzemní vody. Břidlicový plyn se nachází ve větších hloubkách, jeho těžba je hlučnější a do vrtů se pod tlakem vstřikují chemikálie.
Předpokládá se, že zásoby břidlicového plynu jsou nejen v oblasti Voděradských bučin, ale také na Berounsku, ve východních Čechách a na Moravě. Právě v těchto oblastech už ministerstvo životního prostředí
těžební průzkum povolilo. Tamní samosprávy si rizika s těžbou neuvědomily včas a protesty začaly až poté,
co ministerstvo povolení vydalo.
Obce sdružené v Ladově kraji tomu chtějí předejít, proto mobilizují masivní odpor už na samém začátku
projektu. V krátké době tak vznikla již druhá výzva, kterou zaštítila místní akční skupina MAS Říčansko. Po
Berchtoldské výzvě, která upozorňuje na katastrofální nedostatek školních a předškolních kapacit, byla Hrusická výzva podepsána na společném jednání MAS Říčansko a Ladova kraje v Hrusicích 29. února.
Firma Fart Energy, která chce v České republice plyn dobývat, obhajuje
těžbu argumenty, jako jsou nová pracovní místa nebo příspěvky do rozpočtů obcí. To by mohl být jeden z důvodů, proč se zatím mukařovské zastupitelstvo k Hrusické výzvě nepřipojilo a odložilo projednání výzvy až na své
dubnové zasedání. Plánovaný zkušební vrt v severní části oblasti by měl ležet na rozmezí katastru obce Štíhlice a Žernovka.
Ekologové ale upozorňují, že ekonomické zájmy nemohou být nadřazeny ochraně životního prostředí. K testovacím vrtům ve Voděradských
bučinách zatím australští těžaři svolení nemají. Ministerstvo je v polovině
března vyzvalo, ať doloží další podklady a stanoviska ochranářů. (a.p.)

– dvouměsíčník pro Mukařov, Srbín a Žernovku – 2/2012
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Kalendář akcí Mukařovska
Duben 2012
1.

Slavností otevření naučné stezky
Po stopách kameníků (14:00)
na dolní návsi v Louňovicích

5.

Maminec - večerní tvoření (od 20:00)
herna Mateřského centra v Příčné ulici
- velikonoční dekorace a šperky z korálků

8.

Sousedský velikonoční jarmark (od 15:00)
na návsi v Srbíně

9.

Velikonoční pondělí

30.

Ředitelské volno v ZŠ
Čarodějnice a čarodějný průvod v Mukařově
- hasičský dům, hřiště u sokolovny
Pálení čarodějnic - sraz dětí 16:00 před restaurací Montgomery, poté průvod, 18:00
stavění májky u Uzlů, jídlo a pití zajištěno

Květen 2012
7.

Ředitelské volno v ZŠ

Žernovská osmička - hasičská soutěž (od
12:00) louka Horka v Žernovce směr Doubek,
jídlo a pití zajištěno

10.

Oslava dne matek + Třídní schůzka ve školce

19.

Oslavy 50 let otevření nové budovy základní
školy

14.-15. Velkoobjemové kontejnery a nebezpečný odpad (na obvyklých místech M+S+Ž)

23.

Fotografování dětí ve školce

26.

Mukařovská kecka - 37. ročník dálkového pochodu (start od 7:00) na trasách 7, 15 a 25 km

Pedagogická rada a třídní schůzky
v základní škole Mukařov

28.

Fotografování tříd a skupinek žáků základní
školy

20.

Den Země ve škole

30.

Den dětí ve školce s Inkou Rybářovou

21.

Čistý Ladův kraj - ukliďte ulice a škarpy - pořádají o.s. pro Srbín a Mukařov-sko

9.6. Velký dětský den s hasiči v Mukařově

14.

17.

Výsledky zápisu do mateřské školky

Změna akcí vyhrazena
INZERCE

HLEDÁME PRO NAŠEHO KLIENTA NEMOVITOST
V MUKAŘOVĚ A OKOLÍ. VOLEJTE NA TEL. ČÍSLO: 725 293 517.

Uzavírky při budování kruhového objezdu v Mukařově
Z důvodu probíhající výstavby kruhového objezdu v Mukařově dojde k omezení dopravy.
Níže naleznete přehled uzavírek, jak je naplánoval investor Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD):
•

12.3.2012 – 19.3.2012 – uzavírka poloviny silnice I/2 Mukařov
Pokládka ing. sítí (VO + Telefonica),

•

19.3.2012 – 23.3.2012 – úplná uzavírka silnice II/113 Choceradská
Pokládka ing. sítí – objízdná trasa přes Tehovec,

•

19.3.2012 – 15.4.2012 částečná uzavírka silnice I/2 – krajnice
Pokládka ing. sítí, zásah do 1 m šíře vozovky v délce do 100 m,

•

23.3.2012 – 15.4.2012 částečná uzavírka silnice II/113 Choceradská
Pokládka ing. sítí – uzavírka poloviny vozovky do 50m,

•

16.4.2012 – 25.6.2012 uzavírka 1/3 vozovky I/2 + úplná uzavírka silnice II/113 směr jih (Srbín)
Stavba první poloviny okružní křižovatky – objízdná trasa přes Tehovec,

•

25.6.2012 - 10.9.2012 - uzavírka poloviny vozovky I/2 + úplná zavírka silnice II/113 oba směry Stavba druhé poloviny okružní křižovatky + oprava obrusné vrstvy – objízdná trasa přes Louňovičky.

– dvouměsíčník pro Mukařov, Srbín a Žernovku – 2/2012
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V NOVÉ PROVOZOVNĚ

KVĚTINY
A DÁRKOVÉ ZBOŽÍ

ALENA ŠMÍDOVÁ
CHOCERADSKÁ 300,
SRBÍN-MUKAŘOV 251 62

návrhy – realizace – údržba
závlahový systém RAIN BIRD
pergoly – skalky
TEL: 602 800 909
VÁŠ ZAHRADNÍK

tel: 736 648 639
Provozní doba: po
út-pá
so-ne

zavřeno
8:30-17:30
8:30-12:30

vázání a aranžování květin
svatební • příležitostné • smuteční
prodej pokojových rostlin
dárkové balení • dárkové předměty

Možnost financování 100% hypotékou ČSOB

