
...tak nám zvolili prezidenta...
 Rudolf Semanský, o.s. Mukařov-sko

...nedá mi to nepoužít v dnešním úvodníku 
trochu  upravené  známé  rčení  z  Haškova 
románu,  které již velmi trefně parafrázoval  na 
webových  stránkách  a  v  příspěvku  uvnitř 
časopisu  Přemek  Zima,  předseda  volební 
komise historicky první přímé volby prezidenta 
České republiky...
  Slůvko „nám“ je  asi  opravdu 
namístě, neboť přestože v naší 
obci  přesvědčivou  většinou 
zvítězil  protikandidát  nově 
zvoleného  prezidenta,  zbytek 
republiky  rozhodl  jinak. 
Necelých  40%  voličů  v  naší 
obci  je  tak  s  výsledkem  volby 
spokojeno  a  nám  ostatním 
nezbývá  než  toto  rozhodnutí 
respektovat a přát si, aby nový 
prezident byl důstojným představitelem naší země.
   Určitě se zde nechci pouštět do rozboru výsledků 
této přímé volby, stejně jako jsem tak neučinil ani 
po  volbách  do  krajského  zastupitelstva 
Středočeského kraje. Uvědomil jsem si ale v této 
souvislosti,  že  jsem  Vám,  kteří  jste  přišli  ke 
krajským volbám zapoměl poděkovat za podporu a 
Vaše  hlasy  a  Vám  všem,  kteří  jste  se  účastnili 
krajských i  prezidentských  voleb chci  poděkovat 
za vysokou volební účast.
Vždy  mne  totiž  překvapí,  když  na  poměry  nebo 
politiku nadává někdo, kdo programově nechodí k 
volbám. Každý má právo se svým hlasem naložit 
podle svého, nechat za sebe ale rozhodovat jiné je 
docela škoda. Nicméně, svět ani myšlení lidí není 
jednoduché  změnit  a  tak  nezbývá  než  agitovat, 
agitovat, agitovat...:-)))

Zima  pomalu  ale  jistě  vstupuje  do  své  poslední 
fáze,  oproti  loňskému únoru se ten letošní  zatím 
jeví jako mírnější. Snad si pro nás nechystá nějaké 
extrémně mrazivé  překvapení  ve svém závěru  – 
ostatně nízké lednové teploty se již na počitadlech 
plynoměrů a elektroměrů projevily dost výrazně a 
určitě  mnoho  z  nás  přemýšlí  o  alternativním  a 
hlavně  levnějším  zdroji  tepla.  Vím  že  v 
novostavbách,  které  jsou  již  stavěny  na  míru 
konkrétnímu zdroji tepla je situace jiná, bohužel ve 
starší  zástavbě  a  nebo  i  v  domech,  které  mají 
variantní způsob vytápění se ale opět setkáváme s 
tím,  že  v  kotlích  na  pevná  paliva  se  začíná 
spalovat kdeco a výsledek je pak v době inverze 
cítit a někdy i vidět po celé obci.
Prosím – buďte ohleduplní ke svému okolí. Existují 
šetrnější a relativně levné způsoby jak vytápět, ať 
již  je  to  dřevo,  dřevěné  pelety  apod.  Hrozné  je, 
když  se  člověk  setká  i  s  názorem:  „popelnici 
nepotřebuji, já vše pálím v kotli“, který samozřejmě 
nemůže obstát,  nicméně je důkazem toho,  že se 
tak děje...
 Přeji Vám klidný únor, příjemný březen a v dubnu 
zase na přečtenou.
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Starosti starosty 
Rudolf Semanský, starosta obce

Ne že by mi dělalo radost psát následující 
řádky „starostí starosty“, ale letošní rok začal v 
tomto směru poněkud zvláštně, a tak asi i toto 
ke starostem  starosty patří...
  To  jednou  takhle  začátkem  ledna  zazvonil  v 
kanceláři  telefon  a  vyšetřovatel  hospodářského 
odboru  kriminální  policie  mne  vyzval,  abych  se 
dostavil  podat  vysvětlení  ve  věci  trestního 
oznámení  na mou osobu.  Trestní oznámení  mne 
viní  ze  zneužití  pravomoci  veřejného  činitele  a 
zločinného  spolčení.   Mohlo  by  se  to  zdát 
úsměvné,  kdyby  tím  člověk  nemusel  následně 
strávit spoustu času, který mohl využít jinak....
Prapůvod celého příběhu začíná někdy v březnu 
2012,  kdy  jeden  z  místních  stavitelů/developerů 
předložil  stavebnímu  úřadu  projekt  čtyř  bytových 
domů v lokalitě Srbín. Následně se kolem tohoto 
projektu  rozpoutal  kolotoč  jednání,  především  z 
iniciativy  majitelů  rodinných  domů  -  sousedů 
plánovaných staveb.
Při  březnovém  jednání  zastupitelstva  jeden  z 
těchto  sousedů  zpochybnil   soulad  staveb  s 
územním  plánem  a  současně  i  Stavebním 
zákonem. Na podporu svých argumentů předložil 
stanovisko  architekta,  který  obci  Mukařov  před 
časem  zpracovával  územní  plán  a  v  tomto 
stanovisku  bylo  uvedeno,  že  stavby  nesplňují 
podmínky  územního  plánu.  Co  na  tom,  že  pan 
architekt sám sobě ve svém vyjádření odporoval, 
co na tom že ani Stavební úřad, ani Krajský úřad, 
ani  Ministerstvo  pro  místní  rozvoj  porušení 
územního plánu ani Stavebního zákona v projektu 
neshledalo.
Ponechme  teď  stranou,  že  ony  bytové  domy se 
velikostí  nijak neliší  nejméně od třetiny rodinných 
domů v obci, neboť se jedná o domy s  přízemím, 
jedním patrem a obytným podkrovím, a že sítě na 
které  se  domy  napojují  jsou  v  majetku  onoho 
stavebníka stejně tak jako celá ulice. 
Na  situaci,  vydatně  živenou  lživou  propagandou 
stavebník hned v začátku reagoval tím, že požádal 
obec o stanovisko, zda stavby jsou nebo nejsou v 
souladu  s  územním  plánem  obce.  Ač  nemám 
vysokoškolské  vzdělání  ani  v  architektuře  ani  v 
právu,  číst  umím  a  tak  jsem  stavebníkovi  opsal 
regulativy územního plánu a konstatoval, že svými 
stavbami je řádně splňuje – není tedy dán žádný 
zákonný důvod jak stavbám zamezit.  Nicméně, s 
ohledem na skutečnost,  že  jeden z  plánovaných 
domů  měl  být  v  zástavbě  převážně  přízemních 
domů, požádal jsem jej, aby od realizace čtvrtého 
domu upustil, čemuž stavebník vyhověl.

Následný  vývoj  situace  probíhal  již  zmíněným 
zasílám stížností sousedů nejdříve na Krajský úřad 
a  posléze  na  Ministerstvo  pro  místní  rozvoj  ČR. 
Očekávaný „úspěch“ ve smyslu nalezení čehokoli 
nezákonného  se  nedostavil  a  nespokojení 
sousedé  přišli  opět  na  zasedání  zastupitelstva 
žádat zastavení stavby, tentokrát podpořené peticí, 
jejíž hlavním argumentem bylo, že stavby porušují 
územní plán a Stavební zákon.
Zde je  třeba trochu odbočit;  v závěru  roku 2012 
přišlo  z  Dozorčí  rady  České  komory  architektů 
vyjádření,  ve  kterém  se  uvádí,  že  zmíněný 
architekt  –  autor  územního  plánu  a  onoho 
písemného  vyjádření  hrubě  pochybil  a  uvedl 
nepravdivou informaci. Smutné je, že pan architekt 
na svou obhajobu uvedl,  že si chybu uvědomil a 
„objednatelům“ svého vyjádření svůj omyl sdělil již 
v dubnu r.  2012.  Bude jistě zajímavé zjisitit,  zda 
tedy  iniciátoři  petice  vědomě podsouvali  lidem  k 
podpisu  petici  s  hrubě  nepravdivými  údaji,  nebo 
lhal pan architekt.... 
I  přesto  a  na  základě  této  petice  zastupitelstvo 
učinilo ještě jeden vstřícný krok a delegovalo dva 
zastupitele, kteří na Stavebním úřadě měli prověřit 
postup obce,  resp. vedení obce. Výsledek tohoto 
jednání  na  st.  úřadě  však  evidentně  stěžovatele 
neuspokojil  a  tak  bylo  nutno  „přitvrdit“.  Zřejmě 
proto  se  na  Odboru  hospodářské  kriminality 
objevilo  udání,  které  mne  krom  na  začátku 
uvedených zločinů obviňuje i z toho, že v jednom z 
plánovaných  domů  budu  mít  byt,  že  onomu 
stavebníkovi bez výběrového řízení přiděluji  velké 
obecní  zakázky  a  jiné  výhodné  stavby  a  tento 
developer mi každoročně platí luxusní dovolené v 
zahraničí....
Jak říkám, bylo by to úsměvné – škoda jen toho 
času, kdy jsem namísto užitečnější práce kopíroval 
stránky  územního  plánu,  zápisů  zastupitelstva, 
výběrových  řízení  a  dohledával  termíny  svých 
dovolených....
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Tak nám zvolili prezidenta...
Ing. Přemysl Zima, místostarosta obce,

o.s. Mukařov-sko

...nabízí  se  parafrázovat  známé  rčení. 
Tentokráte  ovšem  byl  zvolen  poprvé  v  přímé 
volbě občany. Za našeho nového, za existence 
samostatné ČR v pořadí  již  třetího prezidenta 
jsme si vyvolili Miloše Zemana. Přestože jsme si 
ho konečně poprvé zvolili sami, tak v případě naší 
obce  není  od  uváděné  parafráze  daleko,  neboť 
poměr  hlasů zdejších voličů byl  zcela odlišný od 
konečného výsledku volby. Stejně tak i na okrese, 
kde  s  jasnou  převahou  též  zvítězil  Karel 
Schwarzenberg.
   Pro vaši informaci uvádím výsledky hlasování v 
Mukařově v obou kolech prezidentské volby. Jako 
již  tradičně  se  vaše  zodpovědnost  odrazila  v 
nadprůměrné volební účasti - 69,3% v 1. kole, 
resp.  67,95%  ve  2.  kole v  Mukařově  oproti 
celostátním  61,31%,  resp.  59,11%.  Poprvé  jsme 
také  na  naší  obci  prolomili  hranici  1000 
zúčastněných  voličů  a  to  v  obou  kolech  volby. 
Hlasovali jsme takto:
1. kolo – Roithová Zuzana: 40 hl./ 3,6%; Fischer 
Jan:  168 hl./  15,13%;   Bobošíková Jana:  13 hl./ 
1,17%;  Fischerová Taťana: 32hl./ 2,88%; 
Sobotka  Přemysl:  28hl.  /  2,52%;   Zeman  Miloš: 
206hl./  18,55%;   Franz  Vladimír:  66hl./  5,94%; 
Dienstbier  Jiří:  124hl./  11,17%;   Schwarzenberg 
Karel: 433hl./ 39 %
2.  kolo –  Zeman  Miloš:  410  hl./  37,45%; 
Schwarzenberg Karel: 685 hl./ 62,55%
Co je pro mne ohledně volby nepochopitelné, byly 
pouze některé mediální prezentace způsobu volby, 
kde  bez  skrupulí  v  hlavní  zpravodajské  relaci 
proběhne záběr, na kterém volbu provádí dítě. To 
samozřejmě možné není, byť to může vypadat jako 
formalita, protože volí volič až od 18 let věku.
 Stejně  tak  není  možné  volit,  pokud  se  komisi 
neprokážete platným občanským průkazem (event. 
s  dodatkovým lístkem  o  změně  trvalého  pobytu, 
nebo  stavu  a  jména)  nebo  platným  pasem  ČR. 
Tyto  skutečnosti  někteří  nechtěli  respektovat  a 
často tak musela komise na ně upozorňovat.
Jinak  volby  proběhly  řádně  a  v  poklidu  bez 
nějakého  incidentu.  Pro  naši  obec  byly  právě 
skončené volby také premiérové, neboť  se volba 
konala v nově rekonstruované školní jídelně.
 Změnu z organizačních důvodů uvítala zejména 
volební komise a jsem rád, že i naprostá většina 
volících komentovala tuto změnu kladně a ocenila 
novou budovu jako velký přínos pro obec. Vážíme 
si toho a děkujeme za účast.

Jak jsme na tom s novým 
územním plánem...

Ing. Marcela Eichnerová, místostarostka obce,
předsedkyně o.s. Mukařov-sko

   Obec Mukařov má  sice platný územní plán, 
ale  vzhledem k vývoji  potřeb obce a zejména 
podmínkám  měnícího  se  územního  rozvoje  a 
stavebního  zákona,  rozhodlo  zastupitestvo 
obce v  lednu roku 2011  o  pořízení  územního 
plánu  nového  pro  celé  správní  území.  Bylo 
vypsáno  výběrové  řízení  na  zpracovatele  a 
následně zpracován nový návrh zadání, který je 
obecnou fází  ÚP.

   K  zadání  se  vyjádřily  určené  orgány  státní 
správy,  zejména  ochrany přírody a krajiny,  vod, 
zemědělského půdního fondu,  životního prostředí 
a zemědělství,  odbory  odpadového hospodářství, 
ochrany  ovzduší,  státní  správy  lesů,  územního 
plánování,  dopravy,  kultury  a  památkové  péče, 
sousední územní obvody, správci sítí a ostatní.
Z  jejich  uplatněných  požadavků  a  připomínek 
vyplynul směr,  kam se území obce má, může či 
nemůže  rozvíjet  a  za  jakých  podmínek,  podle 
kterých  bylo  zadání  upraveno  a  v  říjnu  2012 
zastupitestvem schváleno.
  Zásadními podmínkami vypracování návrhu ÚP 
tak  je  nezasahovat  výstavbou  do  významných 
krajinných  prvků,  biocenter  a  biokoridorů,  lesů, 
údolní  nivy,  vodních  toků,  respektovat  stávající 
zeleň, zástavbu dál nerozšiřovat do volné krajiny a 
stavět tak na volných rozvojových plochách uvnitř 
zastavěného území, kterých je v obci dost.
  Od  začátku  tohoto  roku  je  v  platnosti  nový 
stavební zákon, podle kterého musí být návrh ÚP 
zpracován.
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Jak jsme na tom s novým územním plánem..
pokračování ze str.3.
   Začíná platit cosi nového, co teprve  „vchází v 
život“  a  s  předpisem  a  prováděcími  pokyny  se 
úřady teprve seznamují.
V  roce  2007  nám  obdobná  situace  přinesla 
komplikace,  neboť nepřesnosti zpracování  i když 
jen  formální  nahrály  neuspokojeným  majitelům 
pozemků,  kteří  podali  návrh na přezkoumání  ÚP 
jehož  platnost  byla  na  určité  období  zrušena  a 
musel  být  přepracován.  Protože  se  nechceme 
ocitnout podruhé v této „pokusné“ pozici, není co 
uspěchat.
   Další  fáze  přípravy  návrhu  ÚP  už  bude  mít 
konkrétní podobu změn funkčního využití pozemků 
či staveb v území, které vzešly  v rámci vyhlášené 
lhůty  pro  podání  podnětů  občanů  a  ostatních 
subjektů.  Po projednání  všemi dotčenimi orgány 
a v zastupitelstvu pak bude s návrhem seznámena 
veřejnost,  kdy  bude  moci  uplatnit  své námitky  a 
připomínky.  O  termínech  bude  s  dostatečným 
předstihem informována jak na úřední desce obce, 
tak  na  webových  stránkách,  popř.  v  časopisu 
Mukařovsko.
    V rámci  územního plánu se rovněž snažíme 
najít vhodné místo na výstavbu domu pro seniory. 
Uvažuje se s typem nájemních bytů s kuchyňským 
koutem, sociáním zařízením a  které by si klienti 
mohli  zařídit  vlastním  nábytkem.  Pečovatelskou 
službu by využívat  mohli  či  nemuseli.  Bydlení  by 
bylo  určeno  zájemcům  z  Mukařova,   případně 
okolí,  kteří  by  tak  mohli  zůstat  žít  ve  známém 
místě,  kde  mají  přátele,  rodinu  nebo  známé.  V 
nejbližší  době  bude  vypsána  architektonická 
soutěž na vypracování studie.
    Již uplynulý rok byl vyhlášen „Evropským rokem 
aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity“. Tato 
celoevropská  akce  se  zaměřila  na  to,  jak 
významnou roli hrají senioři ve společnosti  a že i 
navzdory  zdravotním  a  sociálním obtížím  mohou 
žít aktivním a nezávislým životem. Mysleme na to, 
že v tomto životním období se ocitne každý z nás. 
Investice nejsou nutné jen do školek,  škol,  vody, 
kanalizace  a  komunikací,  ale  i  do  takovýchto 
pečovatelských  zařízení,  kterých  stále  není 
dostatek.

Tříkrálová sbírka v Mukařově
Martina Jakobová

Tříkrálová  sbírka  pořádaná  Charitou  ČR  je 
největší dobrovolnickou akcí u nás. Také malí 
dobrovolníci  z Mukařova,  Srbína a Svojetic se 
vydali s kasičkami do ulic. 
    Ačkoli jsou pochůzky od domu k domu v mraze 
a větru vyčerpávající, děti  prozpěvovaly radostně, 
některé  mladší  těšilo  rozdávat  cukříky,  jiné  si 
užívaly zvonění u dveří anebo  označování domů 
křídou:  K+M+B 2013.  Tato  zkratka  má  jak  jsme 
zjistili  mezi  lidmi  různé  výklady:  Kristus  žehnej 
tomuto příbytku, Kašpar, Melichar, Baltazar, anebo 
připomínku pro seniory – Nezapomeň „klíče, mobil, 
brejle“.
Tříkráloví koledníci vysbírali do svých pokladniček 
v části  Mukařově a části  Srbína 9.352,- Kč,  tedy 
ještě více než v předchozích letech.

  Výnos sbírky v celostátním měřítku je nejvyšší v 
její dosavadní třináctileté historii. Budou podpořeny 
desítky charitních projektů v ČR, část peněz pomů-
že  i  v  zahraničí.  V  pražské  arcidiecézi  celková 
částka letos  č i n i l a  4,2 mil. Kč.  Z toho  zůstane 
65  % v našem  regionu  na místní  projekty,  např. 
Domov seniorů  Mukařov,  podpora  pobytových 
služeb  seniorů,  péče  o  lidi  s alzheimerovým 
onemocněním,  Azylový dům Praha 8 Karlín.
Všem dárcům patří velký dík.

Více na www.trikralovasbirka.cz
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Vydavatel: Mukařov-sko, občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
Sídlo redakce: Vysoká ul., 251 62 - Mukařov  Tel:  606 719 574
Web:  http:/www.mukarov-sko.cz

Vychází 15.2.2013 s podporou Obecního úřadu Mukařov    uzávěrka dalšího čísla 31.3. 2013 

IČO:   270 27 708   

http://www.trikralovasbirka.cz/
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Jak pokračujeme v dotačních a investičních aktivitách ?
Dr. Jaroslav Šalda, OÚ Mukařov

Nedávno jsme si vzájemně přáli prožití klidných Vánoc a než jsme stačili uklidit sváteční výzdobu,  
na  okna  našich  domovů  pomalu  klepe  předjaří,  s přípravou  na  masopustní  reje  a  projevy 
všeobecné radosti z toho, že nás to nejlepší, alespoň co do ročních období v letošním roce teprve 
čeká. 
Zastupitelstvo obce v měsíci lednu nezahálelo a schválilo pro nejbližší jarní měsíce tyto úkoly: zahájit  
práce na přípravě projektových dokumentací k jednotlivým investičním akcím, které pak podle stupně 
připravenosti budeme v letech 2013 - 2014 postupně realizovat, jak z rozpočtu obce, tak i prostřednictvím 
přidělených dotací z jednotlivých dotačních programů EU, ministerstev, rozpočtu Středočeského kraje i 
grantů a příspěvků organizací, zastupujících v oblasti dotační politiky jednotlivá ministerstva, mezi které 
patří například nám blízká Místní akční skupina  Říčansko o.p.s.
     Koncem prosince minulého roku, se nám pdařilo podat na Centrum pro regionální rozvoj ČR  žádost 
o finanční podporu z  Integrovaného operačního programu na projekt zpracování nového územního 
plánu obce Mukařov, která prošla hodnocením přijatelnosti a byla postoupena ke schválení na MMR ČR.  
Na  základě  rozhodnutí  zastupitelstva  obce,  jsme  v  lednu  letošního  roku  zahájili  úkony,  spojené  se 
zadáním zpracování projektové dokumetace rekonstrukce místních komunikací ulic Obecní a Spojovací.
   Projektantovi  s  kvalifikací  pro pozemní  stavitelství  jsme předali  potřebné  podklady  ke  zpracování 
cenové nabídky za projekt, který bude obsahovat i rekonstrukci části ulice Tyršova kolem hřbitova a část  
ulice  Příčná  až  po  hranu  budovy  obecního  úřadu,  sousedící  s  návsí  před  poštou  a  knihovnou. 
Zastupitelstvo obce vyjádřilo  také souhlas  se zadáním zpracování  cenových nabídek  na prodloužení  
veřejného uličního osvětlení, vždy po jednom stožáru do 50 metrů od posledního, v ulicích Obecní ve 
směru na Tehovec, Na Dolách a Písecká – tedy v částech Srbín. Pro tuto investiční akci jsme vybrali  
projekční kancelář, která zpracuje projektovou dokumentaci, a následně podáme žádost na MěÚ Říčany 
odbor Stavební úřad o vydání územního souhlasu s těmito stavbami.
Zastupitelé souhlasili i s provedením realizace investičního záměru, rozšířit veřejné uliční osvětlení v ulici 
Do Chobotu (Srbín), v místě od ulice Na Budech po kontejnerové stání před mostkem potoka Vyžlovka, v  
rozsahu pěti  osvětlovacích stožárů. Pro tuto akci máme vše připraveno, včetně stavebního povolení a 
práce budou zahájeny v době, kdy počasí umožní výkopové a betonářské práce.
Další investiční akcí, kterou jsme zahájili ve fázi projektové přípravy, je výstavba pěší turistické 
stezky od Mlýna Pataki po ulici Horka (Žernovka). Na tuto stavbu  jsme získali souhlasné stanovisko 
vlastníka pozemku,  kterým je Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje.  Její  zástupci  nám 
stanovili technické parametry, za kterých bude možné stezku realizovat. Ty jsme již předali  zhotoviteli 
projektové dokumentace k zapracování. Následovat bude získání územního souhlasu s touto stavbou a 
vydání stavebního povolení.
Z pozice  zvoleného  člena  skupiny  „Voda  Žernovka“ jsem  za 
součinnosti  se  správcem  vodovodu  Horka   p.  Šafránkem  a 
místostarostou  obce  Ing.  Zimou,  připravil  modernizaci  vodárny, 
spočívající  v  instalaci  elektronického  zařízení  pro  automatickou 
regulaci tlaku vody, které zabrání jeho kolísání a bude jej udržovat 
v potrubí na konstantní nastavené hodnotě. Stejné zařízení máme 
nainstalováno  ve  vodárně  Zájezdí,  kde  se  plně  osvědčilo. 
Provedeným  opatřením  zajistíme  napojeným  uživatelům 
standardní tlak v potrubí v rámci možností tohoto zdroje vody, za 
předpokladu rozumného odběru pro nezbytný chod domácností. 
Pro  případ  plýtvání  a  neúměrné  spotřeby,  např.  pro  zalévání 
zahrádek,  doplňování  bazénů,  kropení  trávníků  a  podobně, 
ponecháme v soustavě vodního zdroje zapojen i stávající, kolísavý 
systém tlaku, kteý může být kdykoliv spuštěn s cílem omezit případnou nadměrnou spotřebu. O dalších  
činnostech budu čtenáře Mukařov-ska informovat v některém z jeho dalších vydání.

Krásný čas všem přeje referent obce Mukařov pro dotace a investice Dr. Šalda Jaroslav
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Zimní zprávy z MŠ Mukařov
Mgr. Zuzana Tůmová, Mgr. Jana Valentíková, MŠ Mukařov

  Předvánoční čas ve školce jsme si opravdu užili! Po „Mikuláši“ začaly ve všech třídách probíhat  
vánoční  besídky,  na kterých děti předvedly,  co se od září  ve školce naučily a to vše v duchu 
vánočním. Vystoupily s pásmem básniček, písniček, tanečků a v závěru i koled, se kterými jim 
zpěvem pomohli i rodiče.
Nakonec  děti  předaly  rodičům  vlastnoručně  vyrobené 
dárečky  a  všichni  se  odměnili  občerstvením,  které 
připravily  paní  učitelky  i  některé  maminky,  za  jejichž 
pomoc a ochotu   moc děkujeme.  Bylo  to  pro všechny 
příjemné a přátelské setkání.
Jako  každý  rok  jsme  také  zdobili  vánoční  strom  před 
mukařovským  obecním  úřadem,  na  který  každé  dítě 
vyrobilo vánoční  ozdobu.  To bylo radosti,  že to všichni 
uvidí! 
V posledním  adventním  týdnu  k nám  s předstihem 
dorazil „Ježíšek“, a protože naše děti byly celý rok hodné, 
přinesl  jim  za  pomoci  některých  rodičů  hodně  nových 
hraček, knížek, stavebnic i finančních darů.
Moc děkujeme všem „Ježíškům“!

Naší poslední akcí v roce 2012 byla návštěva vánočního koncertu „Bardáčku“ v Říčanech, který se nám 
moc líbil a všechny nás vánočně naladil. 
V novém roce jsme se zase sešli 2. ledna 2013. 
Měsíc leden  je jako každý rok měsícem intenzivní přípravy předškoláků k zápisu do 1. třídy. Letos máme 
okolo 30 předškoláků, a tak je o „zábavu“ postaráno. Většina dětí jde k zápisu do místní školy a to 29. 
ledna. Držíme jim palce!
Opět jsme využili v letošním roce nabídku manželů Pánkových, kteří soutěží a umísťují se v celostátních 
tanečních soutěžích a zhlédli jejich prezentaci standartních a latinsko-amerických tanců v tělocvičně ZŠ. 
V závěru ochotně natrénovali několik jednoduchých tanečků s dětmi, kterým se velký “ taneční“ parket 
moc líbil a pěkně se vyřádily. Děkujeme.

Další akce, které nás v nejbližších měsících čekají:

              KAŽDOU DRUHOU STŘEDU V MĚSÍCI STUDENTI Z OPEN GATE

ÚNOR
     6.2. - DIVADLO V MŠ  FRIŠTENSKÁ
   13.2. - SRDÍČKOVÝ DEN
   20.2. - MASOPUSTNÍ KARNEVAL
BŘEZEN
     6.3. -  NÁVŠTĚVA MUKAŘOVSKÉ KNIHOVNY
   13.3. -  DIVADLO V MŠ – KUBÍK (DIVADLO KRASOHLED)
   27.3. -  VELIKONOČNÍ VESELICE
   28.3. -  JARNÍ VÝSTAVA PRO RODIČE
DUBEN
     3.4. -  ZÁPIS DO MŠ MUKAŘOV+ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 13,00-16,00 HODIN
   18.4. -  DEN ZEMĚ
               DOPRAVNÍ DOPOLEDNE- KAŽDÁ TŘÍDA SI URČÍ SVŮJ TERMÍN
   25.4. -  REJ ČARODĚJNIC-MASKY,SOUTĚŽE PRO DĚTI, DISCO
               A DALŠÍ AKCE
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Naše děti a les
Ivana a Ladislav Malí, TOP09 Mukařov

Rádi  bychom informovali,  že se letos opět 
chystá  dobrovolnická  akce  „úklid  lesa“  v 
okolí  naší  obce,  čímž  chceme  navázat  na 
loňský nultý ročník, který uspořádali rodiče 
s dětmi a jejich kamarádi.  
Myšlenkou celé akce bylo  přivést ty  nejmenší 
ke společné práci, povzbudit smysl pro pořádek 
a  vztah  k  přírodě.  Ukázat  dětem,  co  do  lesa 
opravdu nepatří a stát se příkladem pro ostatní. 
Sběr  odpadu  probíhal  formou  hry   „hledání 
pokladu“  a  soutěží  o  nejlepšího  sběrače. 
Odměnou  byla  jízda  v  terénním v „zábavném 
automobilu“ a odpolední táborák.

Děti sebraly celkem tři kubíky odpadu nacházejícího se především kolem cesty z Mukařova do Horky a v 
lese v okolí mukařovkého kostela.

Celá  akce  proběhla  se  svolením  Lesního  závodu 
Konopiště,  se  slibem  podpory  v  případě  opakování. 
Jednalo se tedy o nultý, zkušební ročník s omezeným 
počtem pracovníků.
V tom letošním, prvním ročníku, chceme celou akci více 
zpopularizovat  a  vyčistit  náš  les  v  širším  okolí 
Mukařova.  Letošní  úklid  „Mukařovkého  lesa“ 
proběhne předběžně v červnu a  bude opět zaměřen 
na  sběr  drobného  odpadu  rozptýleného   kolem 
cest, který činí lesníkům největší potíže.
Příznivce   a  podporovatele  této  myšlenky  srdečně 
zveme  a  těšíme  se   na  společně  strávený  den.  V 
případě  zájmu  a  dotazů,  volejte  své  podněty  na 
telefonní  číslo  724792931  nebo  piště  na  e-mail: 
ladislav.maly@maledane.cz

Ivana a Ladislav Malí, Zelená 248, Mukařov

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
Mukařovská škola vyzývá:

všechny manuálně zručné maminky a tatínky, ale i řemeslníky, kteří mají zájem účastnit se  
formou doprovodné akce se svými výrobky

II. ročníku Výtvarných prací žáků školy

Akce se bude konat 26. března (před Velikonocemi) a mukařovská škola Vám tímto 
nabízí účast formou prezentace/prodejní výstavy Vašich výrobků. 

Symbolická částka za pronájem prostor k prodeji poslouží na nákup odměn pro dětské vítěze 
výtvarné výstavy.

V případě Vašeho zájmu se obracejte  na ředielku ZŠ Mukařov Dr. Janu Novotnou 
e-mail: zs.mukarov@seznam.cz
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Nebuďte samy, vyzkoušejte nás
Helena Vlnařová a Kateřina Čadilová, o.s. Mukařov-sko

  Milé maminky,  srdečně vás zveme do herny MC Mukařovsko, kterou najdete v budově školní 
družiny v Příčné ul. (u dětského hřiště). Nemusíte se předem objednávat, zkrátka přijďte a uvidíte, 
zda vám bude MC vyhovovat – v každém případě se na vás těšíme. 
Z našeho programu vybíráme:
Pondělí: 
od 9.30 hod. VESELÉ CVIČENÍ PRO NEJMENŠÍ (overbally, velké míče, balanční pomůcky, říkanky)
od 16.30 hod. VÝTVARKA (možnost vyzvednutí dětí z družiny nebo školky)
Úterý:
Hudební školička YAMAHA od 9 hod. 
Středa:
Od 10 hod. VESELÉ CVIČENÍ pro malé i velké děti (říkanky, písničky, velké míče, balanční pomůcky, 
prolézačky, „padák“ a pohádka nakonec)

Morana 17. března
Tradiční a oblíbenou akcí je vynášení Morany. U nás v Mukařově však Moranu neházíme do potoka, ale 
pro jistotu ji  pálíme v ohni.  Letos se se zimou rozloučíme 17. března. Sraz bude v 15 hodin na návsi 
v Srbíně, kde si děti mohou vyrobit svoji malou Moranu. Potom všichni vyprovodíme „zimu“ až k  hřišti u 
Třešňovky, a tam ji za veselých popěvků spálíme. Na oslavu vítězství si potom opečeme buřtíky. Snad 
dorazí i koníci ze Žernovky, aby tradičně povozili děti.

Program výtvarky:
    18.2.  Navlékání korálkových náramků z drátků
    25.2.  Obrázek z modelíny
      4.3.  Ozdobné látkové srdíčko na zavěšení
    11.3.  Papírové květiny
     18.3.  Velikonoční zajíčci ze samoschnoucí hmoty
     25.3.  Zdobení vejdunků stužkami
       8.4.  Obrázek mozaika z korálků

Kontakt:  www.mcmukarovsko.estranky.cz, e-mail:mc-mukarov-sko@seznam.cz, tel.: 777 997 315

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

Základní škola Mukařov vyzývá:
 
Vzhledem k omezené kapacitě míst a velkému množství zapsaných dětí do 1. 
třídy  základní  školy  pro  školní  rok  2013-2014  vyzýváme  všechny  zákonné 
zástupce  dětí,  které  se  účastnily  zápisu  i  na  jiných  školách,  aby  v  co 
nejkratším termínu informovali naši školu o svém rozhodnutí, zda jejich děti 
budou navštěvovat Základní školu Mukařov.

Touto informací urychlíte konečné rozhodnutí o přijetí budoucích prvňáčků.

PaedDr. Jana Novotná, ředitelka ZŠ

http://www.mcmukarovsko.estranky.cz/
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Školní družina při základní škole v Mukařově
Zuzana Kadeřábková 

   Kapacita školní družiny je 100 dětí, zapsáno je 96 dětí převážně z 1., 2. a 3. tříd, ze 4. a 5. tříd je 
jen 14 dětí.  Provoz školní družiny začíná společným stolováním v nové moderní jídelně a končí v 16.30 
hodin. S dětmi pracují 4 vychovatelky v budově v Příčné ulici č. 61, tuto budovu využívá v dopoledních  
hodinách i mateřské centrum a Alternativní školička. 
V tomto školním roce jsme se zapojili do projektu "Celé Česko čte dětem" (www.celeceskoctedetem.cz), 
celoroční plán je vedený a plněný formou her, kvízů a úkolů s názvem Hrajeme si a tvoříme se skřítky, v  
jednom oddělení školní družiny mají děti zookoutek se třemi morčaty.
V únoru nám končí roční "Adopce surikaty" v pražské ZOO, rodiče po celý rok hojně využívají  volné 
vstupenky,  které jsou přenosné.  Na únor  máme naplánovány drobné akce,  na kterých bychom chtěli 
nasbírat finanční částku, podle její výše se pak děti rozhodnou, které zvířátko z pražské ZOO bychom 
mohli opět adoptovat (www.zoopraha-adopce.cz).
Vyhlásili jsme i "sběr nepotřebných mobilů", které mají posloužit v projektu pražské ZOO "Záchrana goril  
nížinných". Do konce února můžete odnést mobil, který vám již dosloužil do budovy ŠD nebo do budovy 
základní školy.
14.  února  nám přijedou  ukázat  z  pracovních  dílen  výrobu prstýnků  a  v  dubnu  máme naplánovanou 
návštěvu kouzelníků. Vybraná skupina dětí vystupuje s kulturním pásmem u příležitosti Vítání občánků.
    Děti navštěvující školní družinu mají k dispozici různé druhy her,stavebnic a balanční pomůcky, od jara 
využíváme  prostornou zahradu se stolem na stolní tenis a podnikáme vycházky do okolí. Poplatek ve 
výši  300,-  Kč měsíčně se vybírá hotově na příjmový doklad  a je  v převážné části  využit  na úhradu 
elektrické energie  za provoz akumulaček,  další  částka  se využívá na nákup nových zajímavých her,  
výtvarných a pracovních pomůcek.
__________________________________________________________________________
Sdružení Pro Srbín v roce šest

Lída Třeštíková, o.s. Pro Srbín

  Občanské sdružení  Pro Srbín slouží sousedům již šestým rokem,  vzniklo totiž již v roce 2007. 
Cílem sdružení je oživit sousedský život a revitalizovat prostředí části obce Mukařov – Srbín.
Tato část se stále velmi dynamicky rozrůstá, stěhuje se stále více nových obyvatel, které láká dostupnosti  
služeb i hlavního města a zároveň blízkost přírody.  Nicméně místní infrastruktura, ale i  vzhled obce, ač 
už se mnohé povedlo díky Obecnímu úřadu Mukařov a práci sdružení O.S. Pro Srbín i Mukařov-sko o.s. 
zlepšit, neodpovídá 21. století. Lidé také nejsou zvyklí se setkávat a často se bojí vyjít za plot vlastní  
zahrady.
Proto o.s. Pro Srbín vedle přípravy dotačních žádostí a spoluprací s obecním zastupitelstvem na rozvoji 
Srbína také organizuje či spoluorganizuje řadu akcí. 
V prosinci 2012 jsme se tradičně sešli na návsi v Srbíně a oslavili příchod Vánoc a nového roku. Bohaté 
občerstvení, dílničky pro děti i krásnou tombolu využilo za poslední roky nejméně lidí, což je nám moc 
líto. Všem, kdo si udělali čas a pomohli s přípravou nebo přišli, MOC děkujeme. 

V novém roce nás čeká tradiční Velikonoční jarmark (také v tradiční čas - v neděli před Velikonočním 
pondělkem v 15 hodin  na návsi  v Srbíně).  Jako obvykle  si  kluci  a páni  upletou  pomlázky,  děvčátka 
dokrášlí vajíčka a jiné dekorace a společně s dospěláky  ochutnáme velikonoční dobroty. Koncem dubna 
nás pak čeká Den Země a úklid návsi a hřiště v Srbíně. Pozvánky budou vylepeny ve školce, škole a v 
obchodech. Kdo by měl chuť přidat ruku k dílu, napište na lidat@volny.cz 

http://www.zoopraha-adopce.cz/
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HASIČI MUKAŘOV - co je za námi a co nás čeká?
Michal Pokorný, starosta SDH Mukařov 

Cílem mého dnešního příspěvku je shrnout to podstatné za uplynulé tři měsíce a 
seznámit čtenáře s tím, co plánujeme pro nejbližší období. Co se tedy událo?

8.11.  2012  Členové  zásahové  jednotky  absolvovali  praktický  výcvik  na  protiplynovém 
polygonu v Příbrami, kterým jsme si ověřili naši fyzickou i odbornou připravenost na reálné 

zásahy. První část výcviku je zaměřena na fyzické vyčerpání spočívající v 50 „úderech“ kladivem, 200 
metrovém běhu po páse rychlostí 7km/hodinu se sklonem 10° a lezení po nekonečném žebříku v délce 
30  metrů.  Poté  následuje  vlastní  cesta  polygonem,  který  tvoří  drátěné  klece  s  různými  průlezy  a 
nástrahami. Polygon je absolvován ve tmě bez použití baterek a v uměle zakouřeném prostředí.

10.11.  2012 Zásahová  jednotka  společně  s jednotkami  okolních  sborů  byla  proškolena  speciální 
jednotkou Policie ČR z Prahy na vyhledávání ztracených osob. Školení bylo provedeno na profesionální 
úrovni. Předvedena nám byla nejmodernější technika, která pomáhá při těchto složitých situacích.  

16.11. 2012  Pomoc OS Mukařovsko s dozorem ohňostroje při Lampioňáku

24.11. 2012  Zásah u požáru osobního automobilu v Mukařově při pokládce nového povrchu silnice 
Pražské.

3.12. 2012  Zásah v Srbíně při požáru kontejnerů u diskotéky Kravín

5.12. 2012  Mikulášská nadílka pro tři třídy dětí v místní mateřské škole. 

5.1. 2013  Proběhla výroční valná hromada, na které jsme vyhodnotili naši činnost v roce 2012. Valné 
hromadě jsme předložili hospodaření sboru a návrh práce pro rok letošní. Zpráva o činnosti obsahovala 
více než 70 stran, což je známkou, že naše činnost v uplynulém roce byla opravdu pestrá. Mimo zajištění 
kulturně společenských akcí v obci jsme řádně pečovali o požární dům, zajistili práci s hasičskou mládeží 
a zajišťovali technickou pomoc obci. 
Mimo aktivity sboru jsme pro obec zajišťovali požární ochranu v obci. Jednotka obce udržovala po celý 
rok  akceschopnost,  která  byla  prověřena  29  výjezdy  k mimořádným  událostem,  což  je  více  jak  dva 
výjezdy za měsíc.  Největší podíl měly požáry, kterých bylo 17.  Z celkového počtu bylo 10 výjezdů 
v obci Mukařov. Zásahová jednotka obce má 13 členů a musí zajistit  výjezd 24 hodin denně 365 dnů 
v roce  do  10  minut  od  vyhlášení  poplachu.  Chtěl  bych  poděkovat  všem  členům  sboru  i  zásahové 
jednotky, kteří v uplynulém roce věnovali dobrovolným hasičům svůj volný čas.

11.1. 2013  Hned v počátku roku 2013 jsme byli povoláni k dopravní nehodě osobního vozidla u obce 
Babice. Na zledovatělé vozovce se stalo osobní vozidlo neovladatelné a skončilo mimo vozovku 
v potoce. Naštěstí se tato událost obešla bez vážnějších zranění.

25.1.2013 Únik plynu ve Školní ulici v Mukařově byl dalším lednovým zásahem jednotky. K úniku došlo 
pravděpodobně vlivem velmi  nízkých teplot.  Na pomoc byla  povolána  pohotovostní  služba  plynáren, 
kterým jsme místo předali.

A co nás čeká v nejbližších týdnech?

9.2.2013  Dětský maškarní karneval od 14 hodin v sokolovně Mukařov

9.3.2013   Soutěž mladých hasičů ve vázání uzlů Mukařovský uzel v sokolovně Mukařov

23.3.2013 Hasičský maškarní bál od 20 hodin v sokolovně Mukařov

Chcete-li  mít  aktuální  informace o  naší  činnosti  a  o  tom co plánujeme,  sledujte  internetové  stránky 
www.hasicimukarov.cz. Těšíme se na setkání při akcích v roce 2013 a uvítáme jakoukoliv pomoc s jejich 
přípravou i průběhem.

http://www.hasicimukarov.cz/
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Kalendář akcí Mukařovska
Únor 2013

8.2.     IX. Školní ples od 20.00 hodin
           v Sokolovně Mukařov

9.2.    Dětský maškarní karneval s hasiči

23.2.    Ples sportovců od 20:00 hodin
            v Sokolovně Mukařov

25.2. - 3.3.  Jarní prázdniny 
                   Základní školy Mukařov

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
pozvánka

Březen 2013

17.3.      Vynášení Morany -  od 15 hodin na
              návsi v Srbíně. Na závěr opékání
              buřtíků

23.3.     Hasičský maškarní bál od 20 hodin
             v sokolovně Mukařov 

26.3.     Výstava výtvarných prací dětí
             ZŠ Mukařov

28.3. -  Jarní výstava prací dětíMateřské školy

31.3.    Velikonoční jarmark Srbín
            Srbínská náves

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
blahopřání

Blahopřejeme našim spoluobčanům,
kteří se v měsíci  únoru a březnu dožívají

významného životního jubilea:

Stárek Josef,            Mukařov,     2. února
Křepelka František, Mukařov,    10. února
Mertová Marie,         Mukařov,    16. února
Pýcha Josef,            Mukařov,    22. března

________________________________________
inzerce

Přijmeme zámečníka
na přesnou práci s nerezem

Důchodový věk není překážkou

Kontakt: 603 712 014
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inzerce

  

 PROSTOR PRO VAŠI REKLAMU
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