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ilí čtenáři, přicházíme k vám
s druhým číslem Obecního
zpravodaje pro Mukařov,
Srbín a Žernovku. Pokud jste první číslo
nového
oficiálního
periodika
Mukařova ve svých poštovních
schránkách nenašli, můžete si ho
přečíst v elektronické podobě na
webových stránkách obce nebo ho
naleznete v naší knihovně.
Na první straně přinášíme rozhovor
s místostarostkou Ing. Marcelou
Eichnerovou, který se týká územního
plánu. Ten by měl být schválený letos na
podzim. Jeho projednávání však provází
řada diskuzí, takže se tomuto tématu
v Obecním zpravodaji nevěnujeme
naposled.
Víte o tom, že do našeho nákupního
střediska chodíme s malou přestávkou už
33 let? A stejně dlouho tam pracují tři ženy,
které jsou vždy milé, vstřícné a usměvavé.
Na straně 6 a 7 se s námi v rozhovoru
podělily o kousek svého soukromí.
Důležitou zprávou pro místní obyvatele,
hlavně rodiče, je to, že probíhají jednání se
školkou ve Svojeticích o umístění dětí, na
které se ve školce v Mukařově zatím
nedostalo. A zároveň obec získala příslib
dotace na stavbu nové vlastní školky.
Na straně šest vás potěší rozhovor s paní
Libuší Šavrdovou, která vyrábí barevné
skřítky, jimiž ožívá náš les.
Poslední dubnovou sobotu proběhlo
vítání nových občánků, příště o tom
napíšeme více informací a dozvíte se i to,
jaký nový dárek na památku pro malé
občany obec připravila.
Bude skvělé, když vás Obecní zpravodaj
zaujme a když nám napíšete vaše
postřehy, dotazy nebo příběhy na adresu
zpravodaj@mukarov.cz nebo na adresu
Obecního úřadu v Mukařově. S radostí je
uveřejníme.
Přeji vám krásné jaro, mějte se hezky a
mějte se rádi.
Renáta Kiara Vargová

ZDARMA

Návrh nového územního plánu je
v mnohém přísnější a podrobnější
Ing. Marcela Eichnerová, 2. místostarostka obce Mukařov, se věnuje majetkoprávním vztahům v obci už přes deset let.
Co vás vedlo k tomu, že jste se začala
zabývat územním plánováním?
Přivedla mě k tomu v roce 2004 náhoda a
situace tak říkajíc „před vlastními vraty“.
Zjistila jsem, že tehdejší
zástupci obce moc nedbali na
dodržení podmínek vydaného
územního rozhodnutí na
stavby domků, zejména na
podmínku přednostní výstavby
komunikace. Také nikdo moc
nevěděl, co a k čemu územní
plán je. To, že už do něj
investovali nemalé peníze, a
přesto se o něj nikdo ani moc
nezajímal. Začala jsem pro
obec externě pracovat a připravovat pro
architekta, který ÚP tehdy zpracovával,
všechny pozemkové podklady.
Když se podíváte zpět za posledních pět let,
co si myslíte, že se vám povedlo?
Otázku neberu tak, co se povedlo mně, ale
nám... určitě se toho povedlo dost, i když
stále toho mnoho chybí a úkolů je do
budoucna řada. Všechno však závisí na
financích. S výčtem všech akcí, staveb a
rovněž tak na ně úspěšně získaných dotací
se nebudu opakovat, protože podrobný
výčet byl shrnut v předvolebním vydání
časopisu „Mukařov-sko“. Že to je v obci
vidět, a že si toho občané všímají, o tom
svědčí volební výsledek.
Jaký je, podle vás, kritický okamžik
projednávání aktuálního územního plánu?
Tímto okamžikem je vždy veřejné projednávání. V té chvíli se sejde množství smysluplných i nesmyslných připomínek, námitek i
požadavků, se kterými se musí zastupitelstvo, pořizovatel i architekt vypořádat.
Připravuji podklady už pro druhý ÚP a velice

mě mrzí, že i přes má četná upozorňování,
že je to velice důležitý dokument celého
komunálního plánování, byla mu z řad
zejména některých zastupitelů věnována
velice malá pozornost. Tato
pozornost jaksi ožila teprve ve
volebním období a volebních
heslech, i když návrh ÚP je
zpracováván podle zadání,
které také sami schvalovali.
Je podle vás reálný termín
konec roku 2015, kdy Mukařov
bude mít nový územní plán?
Podle
všech
zákonných
termínů, které zkrátit nelze, je
konec roku 2015 reálný, možná
i podzim. Ale vše záleží ještě na mnoha
okolnostech.
Jak se díváte na skutečnost, že v lokalitě BI
27 – ulice Do Chobotu – vyroste 55–60
rodinných domů?
Tato lokalita je určena k zástavbě a takto
byla převzata z platného ÚP. Ať se nám to
líbí nebo ne, jsme příměstská oblast, kde se
s různou regulací pravděpodobně výstavba
do budoucna rozšiřovat bude. Romantická
víska uprostřed Ladova kraje už nikdy
nebudeme. Nejvíce kritiky proti výstavbě
však mají ti, kdo tady zase až tak dlouho
nežijí. Nesdílím názor, že „když jsem si
postavila já, tak nechci, aby mi někdo stavěl
za plotem“. Když začal tento stavební rozvoj
po roce 1990, místním lidem se taky
nelíbilo, že jim za plotem vznikají celé nové
ulice domků.
Jaký máte názor na viladomy a přijde vám
v pořádku, že se staví mezi rodinnými
domy?

Z obecního úřadu

Rozhovor

Víte, že...

Aktuality ze zastupitelstva, rady
a výborů obce na straně 2 a 3

33 let mukařovské samoobsluhy
očima jejích prodavaček na straně 6

Jubilea, kalendárium, aktuality
a důležité kontakty na straně 8

Pokračování na straně 3

V čísle dále najdete:
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Z obecního úřadu

Slovo starosty

Zastupitelstvo a Rada obce

D

Zastupitelstvo obce Mukařov (ZO) zasedá jednou měsíčně zpravidla každé
druhé úterý v měsíci. Zápisy ze zasedání jsou uveřejňovány na úřední
desce obce Mukařov a na webových stránkách www.mukarov.cz.

ny a týdny letí až neuvěřitelně, dva měsíce utekly jako
voda a opět se setkáváme
nad dalším číslem Obecního zpravodaje.
Opakoval bych se, kdybych zmiňoval, jak
se mírná zima příznivě projevila na
tempu staveb, které v obci probíhají,
ovšem pravdou je, že s ohledem na stav
prací se začínají reálněji rýsovat termíny
dokončení dvou velkých investičních akcí
– tedy přístavby školy a stavby vodovodu
pro Srbín.
U školy se počítá s dokončením během
letních prázdnin, u vodovodu pak
předpokládáme dokončení stavby již
v červenci, a to včetně dokončení oprav
povrchů .
S opravami povrchů poškozených
výstavbou vodovodu se počítá na
přelomu května a června a i u školy bude
třeba před vlastním otevřením revitalizovat vzhled části školního areálu poškozeného stavbou. V souhrnu ale poměrně
dobré zprávy.
A když jsme u těch dobrých zpráv, ta
nejčerstvější souvisí s naší mateřskou
školou, neboť z Ministerstva školství jsme
v těchto dnech obdrželi zprávu, že naše
žádost o dotaci na přístavbu školky byla
schválena k realizaci.
O stále nedostatečné kapacitě stávající
školky (i přes přístavbu v r. 2010), kde se
nedostává cca 20–30 míst samozřejmě
víme, nejen z výsledků zápisů, ale i
z demografické studie, kterou jsme
zpracovali v r. 2012. I proto jsme v srpnu
2014 podali žádost o dotaci na přístavbu
a na přelomu roku jsme zvažovali i
možnost rozšíření školky přestavbou
služebního bytu. Toto řešení se nakonec
ukázalo jako nevýhodné, a tak bylo
zahájeno jednání s vedením obce
Svojetice o umístění dětí do školky zde.
Zajímavé je, že při letošním zápisu do
školky (bylo přijato 33 dětí) bylo ze 49
dotázaných rodičů 43 pro tuto alternativu. Nyní tedy nastává nová situace, a i
když zatím samozřejmě příliš nejásáme,
neboť bude třeba doložit ještě mnoho
podkladů, např. i výběrové řízení na
zhotovitele, uděláme opět vše pro to, aby
se záměr mohl realizovat.
Krásné jaro všem čtenářům,

Rudolf Semanský,

V březnu zastupitelé odsouhlasili zadání
variantní studie řešení dopravní situace
kolem školního areálu. Dále se projednávaly možnosti navýšení stále nedostačující
kapacity mateřské školy. Dříve zvažovaná
přestavba bytu v budově školky na třídy
pro děti byla vyloučena jako neefektivní.
Namísto toho byla zmíněna možnost
využití uvolněné kapacity školky
v sousedních Svojeticích.
Zastupitelé schválili Místní plán obnovy
vesnice na rok 2015, dokument, který
soustřeďuje veškeré projektové záměry
obce a je proto i vodítkem při zpracování
projektů a žádostí o dotace. Těch bylo
v jarním období zpracováno hned několik
– na Státní fond životního prostředí byly
podány žádosti o finanční podporu
projektů „Vybudování systému odděleného sběru bioodpadu s nákupem svozové
techniky v obci Mukařov“ a „Revitalizace
obecního pozemku v centrální části obce
Mukařov“, na Středočeský fond rozvoje
obcí a měst byla podána žádost o podporu
projektu „Rozšíření veřejného osvětlení
v katastru obce Mukařov ŽernovkaHorka“. Zastupitelé dále schválili výsledky
hospodaření příspěvkových organizací
obce, tj. základní a mateřské školy.
Zastupitelé rovněž projednali žádost o
přidělení uvolněného bytu v budově
mateřské školy z důvodu sociální nouze,
kterou postoupili sociálnímu výboru,
v související rozpravě doporučili zachovat
funkci služebního bytu a využít jej
v budoucnosti pro správce areálu ZŠ a MŠ.
V závěru zasedání navrhl starosta
odvolání MVDr. Pavla Mádra z redakční
rady Obecního zpravodaje pro lživé
nařčení na Facebooku o manipulaci s daty
na úřadě. Většina přítomných zastupitelů
podpořila jeho názor, že tato tvrzení

nejsou v souladu s vystupování člena
redakční rady, který má být garantem
nezávislosti v novém zpravodaji a podpořila odvolání.
Dubnové zastupitelstvo se znovu zabývalo
mateřskou školou. Oproti předchozímu
měsíci došlo k posunu v jednání se
Svojeticemi, kde je reálný příslib umístění
34 dětí (za předpokladu, že bude do 1. 9.
dokončena budova tamní nové školky). To
by beze zbytku řešilo problém s dětmi,
které nebylo možno umístit do mukařovské po dubnovém zápisu (jedná se o 32
dětí mladších 4 let, do Svojetic by ovšem
pravděpodobně nastoupily i některé starší
děti). Součástí zápisu do MŠ byla i anketa o
případném zájmu o dojíždění do Svojetic,
která vyzněla jasně pro toto řešení (52
souhlasů ze 65 dotázaných). Dalším
zásadním posunem v otázce dlouhodobého řešení kapacity MŠ je schválení žádosti
o dotaci na výstavbu nové budovy. Získání
dotace je ovšem podmíněno včasným
dodáním náležitostí stavebního řízení
v téměř šibeničním termínu konce května.
Zastupitelstvo vyslechlo podrobné zprávy
o zajištění požární ochrany v obci jednotkami SDH v Mukařově a Žernovce a bylo
seznámeno s ražbou pamětních mincí
obce, které budou poprvé předávány při
vítání nových občánků na konci dubna.

Rada obce
Rada obce se v březnu a dubnu vedle
projednávání žádostí občanů a dalších
subjektů, jejichž řešení spadá do její
kompetence, zabývala rovněž podněty
z výborů obce. Z nich vyplývá i práce na
pravidlech pro vyřizování petic a stížností
v obci, jejichž návrh bude předložen
zastupitelům v květnu.
Kateřina Čadilová

Výbory obce
Zpráva z Kontrolního výboru
Kontrolní výbor (KV) se schází pravidelně,
vždy první úterý v měsíci. V únoru vzal na
vědomí závěry krajské kontroly hospodaření obce. Průběh kontroly byl velmi
příznivý, nebyly shledány žádné závažné
nedostatky. Z iniciativy KV proběhla
v březnu kontrola smluvní dokumentace
na obecním úřadě. Kontrola proběhla
namátkovým způsobem s tím, že také
nebyly shledány žádné nedostatky.

Evidence smluv je tradiční, proto bylo
vedení úřadu doporučeno vytvoření
elektronického systému evidence smluv.
Na dubnovém zasedání KV doporučil
starostovi obce, aby určil lhůtu, do kdy
bude zápis ze Zastupitelstva obce (ZO)
zveřejňován na úřední desce a na webu
obce. KV dále doporučuje, aby zápis
z jednání ZO obsahoval kromě data vzniku
zápisu také datum jeho ověření.
Za Kontrolní výbor Eva Hegyiová
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Školský výbor a jeho aktuální
činnost
V minulém čísle Obecného zpravodaje
jsme představili výbory obce, dnes se
podrobněji věnujeme Školskému výboru.
Dozvíte se také, že mukařovské předškolní děti budou možná moci využívat školku
v sousedních Svojeticích.
Co je předmětem činnosti Školského
výboru?
Školský výbor funguje dlouhodobě jako
poradní orgán Zastupitelstva obce.
Zabývá se zejména spoluprací se školami
a kontrolou jejich činnosti, v podstatě
vystupuje za obec ve vztahu příspěvková
organizace (škola) – zřizovatel (obec).
Předmětem činnosti je také spolupráce
s okolními obcemi při projednávání
příspěvků na provoz škol, nebo spolupráce s okolními obcemi pro zajištění
školských služeb pro občany Mukařova.
Řešíme též podněty občanů a připomínky
v oblasti školství.
Jak často se schází, jak probíhá práce ve
výboru?
Výbor se schází podle potřeby, nejméně
jednou za čtvrtletí. Pokud to situace
vyžaduje, jednání výboru se účastní též
vedoucí školských zařízení obce, zástupci
sousedních obcí, nebo osoby s patřičnou
odbornou způsobilostí. Podle potřeby se
výbor schází i mimo kancelář OÚ ve škole
či školce, abychom měli blíže k řešenému
problému.
Jaké má výbor cíle – pro letošní rok a pro
celé volební období?
Cílem činnosti školského výboru je
přispět k zajištění kvalitních podmínek
pro vzdělávání a zprostředkování
informací ze školského sektoru vedení
obce a zastupitelům. Pro letošní rok je
prioritou zajištění spolupráce spádových
obcí ZŠ pro bezproblémové dokončení
přístavby ZŠ a její otevření a také vytipování vhodného řešení pro zajištění kapacity
předškolního vzdělávání – výstavba nové
školky, přestavba stávajících prostor,
využití kapacit v okolních obcích, atp. Do
budoucna je cílem výboru aktivně se
zasadit o otevření nultého ročníku v ZŠ,
zkvalitnění přístupových cest v areálu
školy nebo rozvoj kapacit pro výuku
tělesné výchovy, které jsou omezené a
s přístavbou nové budovy ZŠ nabydou na
důležitosti.
Aktuálně řeší výbor ve spolupráci se ZŠ
přístavbu nové budovy, kde konkrétně
spolupracuje na přípravě výběru dodavatele pro dodávku vybavení budov nebo
organizaci tříd v základní škole po
dostavbě.

Z obecního úřadu
V oblasti předškolního vzdělávání nyní
řešíme možnost využití kapacity MŠ ve
Svojeticích pro docházku mukařovských
dětí. Ve Svojeticích vzniká nová velká
školka a tamní zastupitelstvo se vyjádřilo
kladně k možnosti přenechání části
kapacity v původní školce pro děti z
Mukařova. Z proběhnuvšího zápisu do MŠ
v Mukařově již víme, že by o umístění dětí
ve Svojeticích zájem byl, a v současné
době tak probíhá jednání o konkrétních
podmínkách, za kterých bychom mohli ve
spolupráci se Svojeticemi zajistit školku
pro naše děti do doby, než se podaří
v Mukařově vybudovat školku novou a
rozšířit kapacitu.
Dohoda se Svojeticemi bude uzavřena
nejdéle na tři následující školní roky, tj. do
30. 6. 2018. Veškeré kroky podnikáme tak,
aby nástup dětí byl možný již na tento
školní rok. V příštích číslech časopisu se
dozvíte více, jednání nejsou ještě skončena a nic není zatím definitivní.
Ing. Přemysl Zima, místostarosta

Principy přírodního
zahradničení a veřejná zeleň
v Mukařově
Ještě na sklonku zimy, v polovině února,
uspořádala Obec Mukařov přednášku a
besedu o přírodních zahradách a veřejné
zeleni. Odborníci z Dendrologické zahrady
v Průhonicích a ze sdružení Přírodní
zahrada nám na desítkách příkladů
ukázali, jak pestré podoby může mít řešení
veřejné zeleně ve městech i menších
obcích. A mnohé nápady jsou samozřejmě
využitelné i na soukromých zahrádkách,
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což nadšeně kvitovali všichni přítomní.
V březnu jsme nabyté znalosti i další
podklady využili při přípravě projektu
revitalizace obecních pozemků v centrální
části obce – prostranství před poštou a
části „parku“. Projekt řeší zpevněnou cestu
mezi ulicemi Příčná a Obecní, výsadbu
zeleně a vytvoření míst k posezení, úpravu
studně na návsi (též jako lavice k sezení) a
založení trvalkových záhonů podél čelní
fasády budovy obecního úřadu. V duchu
přírodního zahradničení nebudou chybět
ani hmyzí „domečky“. Najdou-li své
obyvatele, budou se jistě líbit hlavně
dětem, které tak mohou nahlédnout do
života v hmyzí říši.
Projekt nyní čeká na projednání žádosti o
finanční podporu z Programu zeleň do
měst a jejich okolí vyhlášeného Státním
fondem životního prostředí. Výsledky by
měly být známy do prázdnin.
Ale i když na nás dotační prostředky
nezbudou, bude se projekt letos realizovat
alespoň částečně, v rámci financí alokovaných v letošním rozpočtu obce, a další
etapa bude pokračovat v následujícím
roce.
Kateřina Budínová a Kateřina Čadilová
(Výbor pro životní prostředí)

Návrh nového územního plánu je v mnohém přísnější a podrobnější
Dokončení ze strany 1
Z architektonického hlediska právě
viladomy a bytové domy do starší
zástavby, kde jsou i prvorepublikové vily,
v určité regulované formě patří. Věřte, že
to z mojí hlavy není, a je to názor nejednoho architekta. Nicméně to považuji za věc
názoru a vkusu. Každopádně si myslím, že
tyto domy mají své velice spokojené
občany. Ne každý chce nebo může bydlet
v domku se zahradou.
Byla nebo je urbanistická koncepce
Mukařova řešena nebo konzultována
s architektem?
Územní plán přece zpracovává architekt,
který byl vybrán na základě výběrového
řízení. Nikdo proti němu nic neměl ani
z těch zastupitelů, kteří dnes nešetří
kritikou. S architekty je to jako s právníky –
co architekt, to jiný návrh a co právník, to

různý názor a výklad! ÚP řeší využití území
a ne to, jak bude stavba vypadat – to lze
řešit regulačním plánem, ale to je složitější
otázka.
Co byste vzkázala občanům obce Mukařov
ohledně příprav nového územního plánu?
Aby se nedali děsit různými fámami, jak
tady vyroste město a bytové domy za
každým plotem. Návrh nového ÚP je
daleko přísnější a podrobnější zejména
v regulativech, co se kde smí a nesmí. Že se
nikdy nebude líbit a vyhovovat všem, to se
dá předpokládat. ÚP je vyhodnocován a
aktualizován pořizovatelem po čtyřech
letech a eventuálně upravován, pokud to
situace a potřeby obce vyžadují.
Děkujeme za rozhovor, Petr Doležel,
Renáta Kiara Vargová
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Slovem i obrazem z naší obce
Hasičský maškarní ples 2015
První jarní den, v sobotu 21. března,
vypukl v mukařovské sokolovně po osmé
hodině večerní dlouho očekávaný
maškarní ples.
Letos jsme dychtivě očekávali, jak vlastně
tento ples dopadne, protože jsme si
připravili dvě zásadní novinky. Za prvé –
ples byl poprvé nekuřácký. Když jsme
ohlásili, že kuřáci mohou uspokojit své
chutě a touhy po nikotinu mimo prostory
sokolovny, vůbec nás nenapadlo, že si
vysloužíme potlesk ihned na začátku. Za
druhé – vynechali jsme doprovodný
program a větší prostor jsme věnovali
tancechtivým párům.

sponzorů. Děkujeme všem, členům sboru i
našim sponzorům, kteří nám pomohli
organizačně tuto akci zajistit. Ochotných
dárců do tomboly každým rokem ubývá.
Letos jsme dostali sadu lístků na špičkové
muzikály a po dlouhé době se v tombole
objevilo i živé zvíře, papoušek korela. Tak
snad majitelce bude dělat radost.
Jsme nadšeni, že se ples líbil. Důkazem je
plný sál spokojených občanů Mukařova a
okolí. Nikomu nebylo z alkoholu špatně,
alespoň ne v sokolovně, nestrhla se
klasická šarvátka, nehořelo, ceny nikdo
neukradl a přehlídka Miss Mukařov se
nekonala. Prostě úplný opak známého
příběhu z filmu Miloše Formana Hoří, má
panenko.
Petr Doležel, hospodář SDH Mukařov

Aktivity JSDHO a SDH Mukařov

Jelikož dvě novinky na jednu akci považujeme za dostatečnou inovaci, požádali
jsme ověřenou kolínskou kapelu TOX, aby
nám již potřetí na plese zahrála. Těší nás
velmi pozitivní odezva od návštěvníků, že
je to ta správná kapela, hraje vše a mají
profesionální zpěvačku s neuvěřitelným
hlasovým rozsahem. Dokonce i anglické
texty zní správně.
Za poslední dva roky jsme zaznamenali
výrazné zlepšení uměleckého stylu
tanečních párů. Když je pozorujete,
všimnete si, že už to není takové to lidové
„hop sem a hop tam“, ale při tangu jdou
páry do odvážných kreací, dokonce dají
jive či rumbu, a polka, to je radost
pohledět, hotový mukařovský StarDance.
Počet návštěvníků plesu se již několik let
pohybuje kolem sto deseti lidí. Pamětníci
nás upozornili, že mukařovská sokolovna
zažila i větší návštěvnost, ale doba se
změnila a my sázíme na kvalitu. Možnost
načerpat energii lze nejen u tradičního
kiosku a pultíku s espressem a zákusky,
ale také v pekle. Rej masek, smrtka,
černoch, Arab, vyvinutá Sněhurka, Valach,
lehké děvy s neoholenými lýtky a chlupatou hrudí, pistolník z divokého západu,
Simpsonova rodinka a mnoho dalších si
dopřálo v pekle míchané drinky.
Organizace úspěšného plesu není
jednoduchá a neobešla by se bez našich

Zásahy
Výjezdová jednotka hasičů obce JPO III
Mukařov zasahovala v březnu u šesti
mimořádných událostí. První z nich byla
součinnost s ostatními složkami integrovaného záchranného systému na pátrací akci
p o z t ra c e n é m š e s t i l e t é m c h l a p c i
v Kostelci nad Černými Lesy. Vše nakonec
dopadlo dobře a chlapec byl nalezen.
Poté následovaly dva požáry. Dne 13. 3.
požár lesní těžby u obce Strašín a 25. 3.
požár chaty v obci Babice, jehož likvidace
byla prováděna v dýchací technice. Závěr
měsíce zaměstnal naší jednotku zejména
z důvodu povětrnostní situace v posledních dvou dnech měsíce března. Vývrat
stromu v ulici Zájezdní v Mukařově
způsobil poškození rozvodů vysokého
napětí a následný výpadek elektřiny v části
obce. Dále jsme odstraňovali následky
větru v obcích Doubravčice a Vyžlovka.
Více informací na www.hasicimukarov.cz.

Mimo výjezdy k mimořádným událostem
se výjezdová jednotka sešla dne 20. 2. a
27. 3. k odborné přípravě, kontrole a
údržbě techniky s cílem zajistit celkovou
akceschopnost jednotky.
Michal Pokorný, starosta SDH Mukařov
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Desátý Mukařovský uzel
Dne 28. března se v mukařovské sokolovně
konal již 10. ročník okresního přeboru
v uzlování.
Jedná se o soutěž pro mladé hasiče, kteří
zde měří své síly ve vázání předepsaných
uzlů na čas.

Tuto soutěž pořádá Okresní sdružení
hasičů Praha-východ – Odborná rada
mládeže ve spolupráci s SDH Mukařov.
Letošního ročníku se zúčastnilo celkem
286 dětí ve 3 věkových kategoriích: 138
mladších dětí ve věku 3 až 11 let, 110
starších dětí ve věku 11 až 15 let a 38
dorostenců ve věku 15 až 18 let.
Poděkování patří nejen pořádající Okresní
radě mládeže a rozhodčím, ale také
dobrovolným hasičům z Mukařova, kteří
tuto akci již 10 let pomáhají zajistit nejen
přípravou doprovodného programu, ale
především výborně zajištěným občerstvením.
Markéta Hrušková, starosta OSH Prahavýchod
Pozvánka do Klubu důchodců
V Mukařově se schází Klub důchodců již 20
let, spíše důchodkyň, tzv. „Babiny“. Jedná
se o setkání seniorek, kdy při dvouhodinovém povídání, vzpomínání na doby minulé
a sdílení zkušeností prožijí hezké odpoledne. Častými tématy jsou také veselé
historky z oslav narozenin, diskutují se
přírůstky na zahrádce. Během uplynulých
let naše řady prořídly, proto nabízíme
každému, kdo si chce jednou týdně
příjemně posedět u dobré kávy a zákusků
a popovídat si, nechť přijde každé pondělí
od 13.30 do 15.30 hodin do hasičského
domu v Mukařově. Přijďte mezi nás,
všichni jste srdečně vítáni.
Jaromíra Pokorná, organizátorka setkání

Mukařov podruhé na Vyšehradě
V sobotu 9. 5. 2015 proběhne v parku na
staroslavném Vyšehradě zahájení již
7. ročníku putovní výstavy Má vlast
cestami proměn. Tento dlouhodobý
projekt se snaží ukazovat proměnu našich
obcí, měst i krajiny a povzbudit všechny,
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kdo přispívají ke zvelebování dříve
nevábných či nefunkčních staveb,
prostranství, nebo jen zákoutí či drobných
památek. Nezáleží na proinvestovaných
milionech ani na charakteru proměňovaného objektu, cení se každá snaha o
odpovědnou péči o náš společný domov.
Podobně jako v minulých ročnících, i v tom
letošním se můžeme těšit na příklady
záchrany historických památek, rekonstrukce budov poskytujících služby široké
veřejnosti, revitalizací parků či zvelebování
veřejných prostranství.
Mukařov byl na výstavě zastoupen už
v loňském roce, a to hned dvakrát.
Představila se stezka Po stopách kameníků a v rámci ní vybudované kamenické
sezení u rybníčku na Žernovce a zlikvidované smetiště na konci Zelené cesty.
Druhou proměnou byla obnova křížku
v Mukařově na Budech. Letos nás reprezentuje proměna, kterou zaznamenali
určitě nejen místní, ale i všichni řidiči
projíždějící po státní silnici – revitalizace
kruhového objezdu. Jsme zvědavi, jak
obstojíme vedle dalších proměn
z nejrůznějších koutů naší republiky.
Výstavu bude možné navštívit na
Vyšehradě v parku u Starého purkrabství
až do poloviny června, poté se – stejně jako
v minulých letech – rozdělí do krajských
kolekcí a vydá se na putování po celé
republice. Vloni jsme měli možnost
zhlédnout středočeské proměny i u nás
v Mukařově o pouti.
Kdo si ale nenechá ujít slavnostní zahájení,
určitě nebude litovat – 9. 5. bude na
Vyšehradě připraven bohatý kulturní
program včetně rozsáhlého řemeslného
jarmarku, her a soutěží pro děti a tří téměř
hodinových koncertů, na kterých vystoupí
Spirituál kvintet, studenti Deylovy
konzervatoře s hostem Danielem Landou
a na závěr dne v bazilice sv. Petra a Pavla
pěvecký sbor Canto Carso. Hlavní program
je zcela zdarma, vyšehradské památky
budou v průběhu dne přístupné za
symbolické vstupné 1 Kč.
Více informací a podrobný program viz
www.cestamipromen.cz.
Kateřina Čadilová, o.s. Mukařov-sko
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Malování mě hladí na duši
Všimli jste si v mukařovském lese barevných rozverných skřítků? Vymyslela a
namalovala je pro nás Libuše Šavrdová. Na lesní cestě jich loni na podzim bylo přes
sto. Dnes jsou tam tři. Ostatní mají kolemjdoucí asi někde doma...
Kdy a kde se zrodil nápad vytvářet ze
samorostů skřítky?
Když byl syn před mnoha lety na dětském
letním táboře, přivezl mi jako dárek
malého skřítka, který byl namalovaný na
dřevěném špalíčku. Moc mě to potěšilo a
nápad mě zaujal. Skřítka jsem si schovala
a časem jsem na něj zapomněla. Až před
několika lety jsem si na něj vzpomněla a
začala jsem skřítky sama vyrábět.
Pojmenovala jste je Bifítka, co to znamená?
Bifítko je zkratka bizarní figurky. Vznikají
z pařezů, silnějších větví a odštěpků.
Namaluji jim obličej, šaty, čepice a ctím
tvar dřevěného materiálu. Tím je ta
figurka bizardní, tu a tam něco chybí –
třeba oslíkovi jedna nožička, prasátko má
košilku (smích).
Máte nějakou výtvarnou školu, nebo jste
samouk?
Výtvarnou školu nemám, ale malování mě
moc baví. Od dětství jsem ráda malovala a
kreslila jsem na každou volnou plochu, i
na okraje novin. Udělala jsem sice
přijímací zkoušky na výtvarnou školu, ale
nevzali mě, protože jsem nebyla v Pionýru.
Pro tvorbu potřebuji mít tu správnou
náladu, múzu, inspiraci, která mi přináší
radost a tvořivost. Mívám velkou touhu a
chuť malovat, která mě drží třeba týden i
déle. Výtvarná práce mě hladí po duši.
Maluji na všechny možné materiály,
kromě skřítků vyrábím také látkové
panenky, víly, anděly a zvířátka. Mám
jedenáct vnoučat, takže mám motivaci
vyrábět hračky. Často je také dávám na
charitativní účely.
Jak získáváte materiál na jejich výrobu?
Máte nějakou předlohu, nebo se nápady
rodí ve vaší hlavě?
Materiál nacházím v lese. Když pařízek
nebo špalíček leží na zemi, už tam tu
kterou postavičku vidím a vím, jak bude
vypadat. Vybírám si tedy pouze ty, které
mě inspirují na místě, a ty si odnesu domů.
Zpravidla je potřeba je nechat vyschnout a
zbavit kůry, když je to možné. Žádným
jiným způsobem je neupravuji.
Nápady jsou moje vlastní, baví mě
vymýšlet nové bizarní figurky. Povětrnostní podmínky jim však nedělají moc
dobře, používám akrylátové venkovní
barvy, které pak ještě lakuji, ale vlhkost jim
moc nesvědčí. A tak až se barvy venkovní

nepohodou smyjí, tak se do přírody zase
vrátí jako pařízky, špalíčky a větve.
Jak dlouho trvá vyrobit skřítka?
Záleží na velkosti a složitosti motivu.
Průměrně tak kolem dvou až tří hodin.
Když mám chuť a daří se, tak udělám třeba
tři nebo čtyři za odpoledne.
Kolik zhruba jste jich už namalovala?
Určitě stovky. Počítám, že jich bylo už tak
kolem 250.

Není vám líto, že je lidé v lese rozkradli?
Nenapadlo vás je prodávat?
Mám radost, když se skřítci lidem líbí. Dala
jsem je do lesa, aby v Mukařově bylo něco,
co jinde nemají, a aby se z nich těšily
hlavně děti. Aby měly chuť a motivaci se
projít v lese. Že je lidé kradou, mě mrzí,
avšak asi s tím mnoho nenadělám.
Přišla za mnou jedna paní, že se jí jeden
skřítek moc líbí, že by si ho chtěla koupit,
tak jsem jí odpověděla, ať si ho vezme.
Potěšilo mě, že je čestná a neukradla ho.
Pár jsem jich prodávala během pouti, byl o
ně zájem, ale mě více baví je vyrábět pro
radost než pro prodej.
Zaškolujete si nějaké pomocníky, někdo
z rodiny zdědil po vás výtvarný talent?
Moje děti i vnoučata mají výtvarný talent,
ale nijak významně ho nerozvíjejí. Věnují
se spíše sportům a počítači, bohužel. A tak
dávají úkoly mně, co, kam a pro koho mám
namalovat.
Co nového chystáte do našeho lesa?
Byla jsem během letošní zimy dost
nemocná a tři měsíce jsem strávila
v nemocnici. Potřebuji se nejprve zotavit.
Nechci nic slíbit, ale když mi bude dobře a
budu mít tu správnou chuť, náladu a
múzu, a bude-li dost materiálu, možná se
do další tvorby zase pustím.
Děkuji za rozhovor a těším se na další
Bifítka.
Renáta Kiara Vargová
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Samoobsluha v Mukařově je v Kristových letech
Do bývalé Jednoty, dnes Enapa, chodíme nakupovat už 33 let. A potkáváme zde tři ženy, které tu pracují od
samého začátku. Všichni známe jejich milé úsměvy a ochotu. Potěšilo mě, že je mohu blíže představit v našem
zpravodaji.

Marie Venturová
vdaná, jedno dítě
Zástupce vedoucí Enapo, s.r.o. a vedoucí
směny; rodačka ze Srbína, pracuje zde od
roku 1982.

Chtěla jste vždy pracovat v obchodě?
Ano, od dětství jsem si přála být prodavačkou, vlastně se mi splnil sen. Vystudovala
jsem
střední
obchodní
učiliště
v Benešově a nastoupla jsem, ještě jako
učenka, do tehdejší Jednoty v Mukařově.
A zůstala jsem dodnes.
Nezkusila jste si tedy svou profesi
v nějakém jiném oboru?
Ale ano, během školní praxe jsem prodávala ve všech možných oborech, například
v elektru, v drogerii, ale nakonec jsem
zakotvila v místní prodejně.
Co je, podle vás, na vaší práci nejtěžší?
Já to takhle nevnímám, dělám, co je
potřeba, a nijak mně to nevadí. Pracuji o
víkendech, o svátcích a nedělá mi to
problém. Mám velkou podporu rodiny, to
považuji za velmi důležité.
Máte nějaké veselé historky se zákazníky?
To asi ne, ale pobaví mě, že mě lidé
v obchodě zdraví a oslovují mě „Maruško“,
já se na ně moc ráda usměju, znám je od
vidění, ale vlastně nevím, jak se jmenují.
Máte náročnou pracovní dobu, střídají se
směny a volný víkend jen jednou za 14 dní,
jak to zvládáte?
Zvládám to dobře, již jsem si na tento
režim zvykla a beru to jako rutinu.
V dřívějších dobách jsme neměli směnný

provoz a byli jsme v obchodě od rána od
šesti do večera do šesti s pauzou na oběd.
To mi připadalo náročnější.
Pracuje v prodejně nějaký muž? Jak se
vyrovnáváte například s těžkým zbožím
nebo nějakou nutnou drobnou opravou
v prodejně?
V současné době zde žádný muž nepracuje, musíme si poradit samy. Občas přijde
nějaký brigádník, ale většinu času jsou tu
samé ženy.
Narodila jste se na Srbíně, jaké máte
vzpomínky na dětství?
Mám krásné vzpomínky, hlavně na to, jak
jsme s dětmi byli pořád někde venku,
v lese, na poli, u rybníka, hráli jsme hry. To
dnes jsou děti zavřené doma u počítače a
že by si hrály venku, to se nevidí.
Jaké máte koníčky, jak relaxujete?
Jsem stále v pohybu a relaxovat moc
neumím. Baví mě cvičení, takže jezdím
pravidelně cvičit do Říčan. Zajímám se o
bytový design, bavilo by mě navrhovat
interiéry bytů a domů. Mám ráda okolní
lesy, takže když mám čas, ráda jdu na
procházku.
Jak trávíte dovolenou?
Mám ráda slunce a teplo, takže když je to
možné, tak vyrazíme k moři. V oblibě mám
také Jižní Čechy, zejména Český Krumlov.
Vnímám zde klid a pohodu.
Máte nějaké oblíbené motto?
„S úsměvem jde všechno líp.“

Alena Budská
vdaná, 4 děti, 8 vnoučat
Prodavačka–pokladní, na Žernovce žije od
roku 1972.
Co jste dělala před tím, než jste zde
začala prodávat?
Jsem vyučená prodavačka a vždycky jsem
prodávala. Pracovala jsem v Kolíně
v samoobsluze u nádraží a pak v Kostelci
nad Černými lesy na náměstí v lahůdkářství a cukrárně.
Co vás na vaší práci baví, na co se těšíte?
Baví mě kontakt s lidmi, těším se na
kolegyně z práce, že si popovídáme,
důležité je i to, že člověk má určitý denní
režim.
Co se změnilo od chvíle, kdy jste zde
začala pracovat do dnešní doby z pohledu
obchodu nebo zákazníků?
Všechno jde tak nějak rychleji, pořád
spěcháme a lidí je více. Mění se i ceny, dělá

se hodně různých akcí, je potřeba se
přizpůsobovat změnám a já mám raději
klid.
Kdybyste mohla něco změnit, v práci nebo
v životě, co by to bylo?
Prodávání mě baví, nechtěla bych dělat nic
jiného, jsem takhle spokojená.
Chodíte na nákup?
Smích. Ale ano, chodím, ale málo. Ráda
nakupuji v Lidlu a zhruba jednou za čtrnáct
dní jezdím do Českého Brodu. Autobus mi
staví před domem a je to hezká cesta.
Jaké máte zájmy nebo koníčky?
Ráda jezdím do termálních lázní do
Budapešti, tam to mám moc ráda. Baví mě
cestování, jezdím po Čechách, mám ráda
túry a poznávám historii. Letos se chystám
do Jižních Čech a na Hlubokou, to se již
těším.
Máte nějaký zajímavý podnět, něco, co
byste chtěla vzkázat „svým“ zákazníkům?
Před mnoha lety, když se ještě prodávala
Večerní Praha, tam byl článek o Žernovce.
Bylo v něm napsáno, že Žernovka je jako
pecka ve švestkovém těstíčku, ať se přijede
z jakékoliv strany, vždy přijedete z lesa. To
se mi moc líbilo a často si na to vzpomenu.
Tak to je pozdrav do Žernovky.

Anna Cejnarová
vdaná, 2 děti, 2 vnoučata
Prodavačka–pokladní, rodačka ze Žernovky,
v současné době bydlí v Mukařově; v prodejně
pracuje téměř od jejího samého začátku.
Co jste dělala, než jste zde začala prodávat?
Jsem vyučená prodavačka v oboru textil.
Prodávala jsem nějaký čas v Praze v textilu,
ale po mateřské dovolené jsem nastoupila
do potravin. Chtěla jsem původně být spíše
u pultu, třeba s drogerií, ale dostala jsem

Obecní zpravodaj (2/2015)
přidělenou kasu a ta už mi zůstala. Ale
práce u pokladny mě baví. Za ta léta se
však zcela změnil systém pokladen, jsou
to dnes vlastně spíše počítače.
Máte svoje „oblíbené“ zákazníky?
To se takhle nedá říci, někteří lidé jsou milí
a ochotní, usměvaví, jiní jsou zase stále
zamračení. Avšak potěší mě, když třeba
někoho delší čas nevidím a pak se ukáže
v obchodě s dětmi, s rodinou, vidím, že je
spokojený, a také je znát, jak čas letí.
Taková setkání mě těší.
Jakou byste chtěla mít profesi, kdybyste
nepracovala v Enapu?
Baví mě aranžování, propagační činnost.
Když mohu, ráda pomáhám i s tvorbou
letáků nebo inzertních sdělení v obchodě.
Jak se liší ranní a odpolední směna?
Ranní směna je pro mě náročnější,
v obchodě je více lidí a vybaluje se zboží.
Avšak zase je člověk odpoledne brzy
doma. Odpolední směna je klidnější, ale
den je hned pryč. Pracujeme i o víkendech, volný víkend máme jen jednou za
14 dní. Dlouhý týden bývá náročnější.

Jak trávíte volný čas a dovolenou?
Hlídám vnoučata, pracuji na zahradě,
ráda si přečtu knížku nebo časopis. Máme
rádi dovolenou na Slovensku v termálních
lázních, líbilo se nám i ve Francii.
Máte nějaké životní heslo, motto?
Mám ráda přísloví: „Co můžeš udělat
hned, neodkládej na potom.“ Je to
pravdivé a snažím se tím řídit.
Děkuji za rozhovory,
Renáta Kiara Vargová

Stručná historie obchodu
O možnostech výstavby nákupního
střediska se začalo uvažovat v roce 1976,
kdy byla zadána studie řešení ve spolupráci s budoucím provozovatelem,
Jednotou Říčany. Studie řešila dvě etapy
výstavby. První bylo nákupní středisko
s parkovištěm a otočka autobusů na
Budech, druhou etapou měla být stavba
motelu, který by navazoval na nákupní
středisko.

Zajímá nás
Svépomocí za tři roky
Stavba byla situována s ohledem na co
nejmenší zábor zemědělské půdy do
prostor, kde byl hospodářský dvůr
obývaný Drobnou provozovnou MNV
(dříve Strojní traktorová stanice). Stavba
byla povolena jako podlimitní v hodnotě
4 900 000 Kč a byla zařazena do sledovaných akcí „Z“, které byly prováděny
svépomocí.
Příprava staveniště začala v listopadu
1979, první výkopy na jaře 1980. Výstavba
trvala necelé tři roky. Na „zlatou neděli“
19. prosince 1982 bylo nákupní středisko
slavnostně otevřeno a předáno do užívání.
V prostoru služeb byl mandl a holičství
s kadeřnictvím. Postupem času se
prováděly úpravy vnitřních prostor.
Nevyužívaná byla kotelna a mohutný
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septik, protože nebyl dotažen projekt
motelu. Po roce 1989 Jednota Říčany
prodala celý objekt novému majiteli, byla
zde prodejna potravin Diaz. Další nový
majitel posléze prostory využíval jako
prodejnu automobilů.
A znovu potraviny
Čtvrtým majitelem se stal Josef Pýcha,
který obnovil prodejnu k původnímu
účelu, vykoupil starý „Zájezdní hostinec“,
na jehož místě vzniklo původně plánované
parkoviště. Místo motelu vyrostl obchodní
dům FLIP, takže se původní myšlenka
obchodního centra Mukařova naplnila.
Prodejna Enapo, která je zde letos již
desátým rokem, je dalším provozovatelem
prodeje hlavně potravinového zboží.
František Pokorný,
ze vzpomínek a zápisu v kronice

Názory čtenářů
Postřehy ze Zastupitelstva 17. 3. 2015
Na začátku a během celého průběhu jsem si liboval, že vše běží jak po drátkách, z 15
zastupitelů jeden omluven, ostatní pilně sledují diskuzi, přidávají k jednotlivým bodům
svoje komentáře a připomínky a přijímají usnesení v poměru hlasů 14 :0 :0 (Pro :proti :zdržel
se).
Velice pozitivní se jeví i skutečnosti ohledně vývoje situace s rozšířením školky, kde se rýsuje
možnost, že by děti z Mukařova mohly "obsadit" školku ve Svojeticích, kde dostavují novou
školku a nemají využití pro původní. Jednalo by se o až 35 míst, což by vytrhlo trn z paty
mnoha rodinám v Mukařově a v Srbíně, kde je svojetická školka skoro stejně daleko jako
mukařovská. Naše obec by provedla drobné opravy a částečné vybavení potřebnými
hračkami. Smlouva už od letošního září. Tak si přejme, aby vše klaplo, a mohli jsme zastupitelům poklepat na rameno, že to se jim povedlo.
Pak přišel na řadu nově zařazený bod, který nebyl na pozvánce, a zastupitelé s ním byli
seznámeni až na začátku zastupitelstva při schvalování programu – odvolání pana MVDr.
Pavla Mádra z redakční rady Obecního zpravodaje. Uvedený důvod: pan Pavel Mádr se měl
ve facebookové diskuzi dopustit lží, zkreslování a překrucování skutečností, jako člen
redakční rady prokázat, že není nestranný člověk, tak nemůže být členem redakční rady.
Následuje přes hodinu diskuze, kde členové, kteří nemají facebook, se marně dožadují
toho, aby hlasování bylo odloženo do příští schůze, protože neměli možnost se s uvedenými materiály seznámit, marně padají argumenty, že facebook je volné forum, kde každý
může vyjádřit svůj názor, marně se upozorňuje na to, že celá diskuze, která vznikla, byla na
základě opožděného zveřejnění zápisu zastupitelstva i pozvánky na následující. I přes výzvy,
aby pan starosta Rudolf Semanský návrh na odvolání vzal zpět nebo alespoň bylo jeho
hlasování odloženo na příští zastupitelstvo, byly všechny ostatní názory demokraticky
přehlasovány všemi přítomnými členy Mukařov-ska a pan Mádr byl z redakční rady
odvolán.
Je mi z toho smutno. Můj názor je, že zmíněná diskuze byla už skutečně za hranou a výrazy
typu „každé malé dítě ví, že vlastnosti dokumentu jdou změnit,” je nevhodná, stejně jako
věty typu „Smiřte se s tím, že jste a čtyři roky budete v opozici, a nebijte se v prsa, jak jen na
vás záleží, jak se bude obec vyvíjet.”
Zastupitelé mají spolupracovat a hledat nejvhodnější řešení pro nás voliče, ne se dělit na
vládnoucí stranu, která vyhrála volby, a opozici, která se musí s něčím smiřovat. Že to může
fungovat, ukázala zmíněná schůze až do projednávání onoho posledního bodu.
Pamatuji, jak obtížně vznikal Obecní zpravodaj, jak jsme měli všichni radost, že je nezávislý,
že jsou v jeho redakční radě lidé, kteří byli navrženi jednotlivými volebními sdruženími. A hle
- po vydání jednoho čísla a nevhodné diskuzi na facebooku už nám je předvedeno, že pokud
bude někdo nemístně kritizovat, bude z redakční rady odvolán, protože tomu nejsilnějšímu
sdružení se tam nelíbí.
Miloš Horák
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Víte že...

Blahopřání k životnímu jubileu

Zamyšlení

Květen
Břetislav Havlíček, Jarmila Šoponová,
Jaroslav Beran, Ladislav Eber, Jana
Škabroudová, Alena Svobodová
Červen
Alena Pánková, Jaroslava Šustová, Emilie
Pýchová, Věra Bauerová, Zdeňka
Červenková, Richard Barták, Petr
Soustružník
Všem jubilantkám a jubilantům přejeme
hodně zdraví, štěstí a radosti
do dalších let!

Požádejte a bude vám dáno

Do Mukařova se narodili:
Adéla Dolinková, Natálie Hladká, David
Holeček, Antonín Jakl, Michaela Kalinová,
Veronika Kalinová, Madeleine Kliková,
Kryštof Klír, František Knap, Tereza
Koubová, Antonín Lamač, Matěj Lukavec,
Richard Mareš, Tereza Mathauserová,
Kryštof Procházka, Karolína Třísková

Kalendárium
čtvrtek 28. 5. 2015 od 15 hod.
První kavárnička pro seniory
na téma „Zdravá výživa v každém věku”
Charitní dům Mukařov
(přednáška, malé občerstvení a živá hudba
– harmonika, vstup zdarma)
Pořádá o.s. Mukařov-sko ve spolupráci
s Arcidiecézní charitou Praha
sobota 30. 5. od 9 hod.
Pohádkové Hrusice a Cesta kocoura
Mikeše

Důležitá upozornění
Jak je to s pálením odpadu na
zahradách?
Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve
znění pozdějších předpisů, stanovuje, že
v otevřených ohništích, zahradních krbech
nebo v otevřených grilovacích zařízeních
lze spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí, suché
rostlinné materiály a plynná paliva určená
výrobcem, přičemž uvedená paliva nebo
materiály nesmějí být kontaminovány
chemickými látkami. Všechny ostatní
materiály se nesmí spalovat! Za porušení
§3 odst. 5 zákona o ovzduší je možno uložit
pokutu ve výši 500 – 150 000 Kč každému,
kdo poruší alespoň jednu z povinností
uložených tímto zákonem.
Hasičský záchranný sbor je vhodné
informovat v případě spalování většího
množství zahradního odpadu, aby
nedocházelo k planým výjezdům.
K tomuto účelu lze využít odkaz na
stránkách www.hasicimukarov.cz (sekce
Zásahová jednotka/Ohlašování pálení).
Zde prostřednictvím jednoduchého
formuláře provedete evidenci pálení, čímž
můžete předejít zbytečným výjezdům
jednotek požární ochrany. Nahlášením
pálení nedochází k jeho schválení. Pálení je
pouze evidováno Operačním a informač-

sobota 6. 6. 2015 od 14 hod.
Dětský den s hasiči
fotbalové hřiště v Mukařově

Změna ve složení redakční
rady Obecního zpravodaje
Na základě rozhodnutí zastupitelstva
obce byl z redakční rady odvolán MVDr.
Pavel Mádr a na jeho místo jmenována
Ing. Lenka Macháčková.
ním střediskem Hasičského záchranného
sboru Středočeského kraje (bližší
informace najdete na www.hzssck.cz).
Evidence slouží jen pro možnost ověření
místa pálení v případě nahlášeného
požáru.
Jelikož v naší obci existují i vhodnější
způsoby likvidace rostlinného odpadu,
neměli bychom na to zapomínat. Mimo
pravidelný svoz bioodpadu v popelnicích
má obec zřízenu sběrnu bioodpadu, která
je umístěna v ulici Na Dolách u Čapíku.
Sem mohou občané Mukařova v omezeném množství zdarma vozit zejména
posekanou trávu, či větvě z běžné údržby
zahrad. Více informací k provozu sběrny
obdržíte na obecním úřadu.
Závěrem je dobré upozornit i na související problematiku, kterou je vypalování
porostů. Tato činnost je přímo zakázána
zákonem č. 133/1985 Sb., o požární

Přijmout pomoc, když zrovna prožívám
něco těžkého, je k nezaplacení. Vědomí,
že se někdo o mě zajímá, že mi chce být
nablízku a je ochoten přiložit ruku k dílu –
je dar nad všechny dary.
Kolikrát jsme si v životě připadali sami.
Nemám s kým se poradit - kdo mi
pomůže? Komu mám a komu vůbec
mohu říci své těžkosti, trápení? Je vůbec
někdo, komu na mně záleží?
V době postní se v kostele modlíme
křížovou cestu. Ježíš, ačkoli neudělal nic
zlého, byl odsouzen a ukřižován. Kolika
lidem pomohl, kolika lidem podal
pomocnou ruku, kolika lidem ukázal, že
je má rád, a pomohl jim v jejich trápení,
bolesti a těžkosti. A sám místo vděku se
dočkal zloby. Kdyby to vše tím skončilo,
bylo by to smutné.
Velikonoce již uplynuly, ale měli bychom
mít stále na paměti, že nám vždy dávají
naději. Naději, že vždy po Velkém pátku
plném bolesti přijde Velikonoční jitro
vzkříšení a vítězství nad smrtí. Ježíš
dokáže zvítězit tam, kde už všichni složili
ruce v klín a nemají sílu jít dál. Ježíš
dovede vlít radost a naději do situací, kdy
nikdo z nás nedoufá, že by to ještě mohlo
dopadnout dobře. To jsou Velikonoce. To
je Ježíšovo poselství – Neboj se, důvěřuj
mi, já tě přece nikdy neopustím.
Přeji Vám, aby Bůh byl vždy Vaší oporou.
P. Konstantin, Římskokatolická farnost
Říčany u Prahy
ochraně. Tomu, kdo by porosty vypaloval,
hrozí sankce – v případě fyzické osoby
pokuta až 25 000 Kč, v případě právnické
nebo podnikající fyzické osoby pokuta až
500 000 Kč.
Michal Pokorný, starosta SDH Mukařov

Provozní doba sběrných dvorů
středa 11–18 hodin

Užitečné kontakty
Obecní úřad Mukařov:
tel.: 323 660 246, 775 040 918
Hlášení poruch:
voda: 840 111 322
elektřina: 840 850 860
plyn: 840 113 355
Tísňová linka: 112 – volání zdarma
i u cizího operátora
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