
se dozvídáme jak by to šlo dělat lépe, ale nikde
už není zmínka o tom, proč to nešlo lépe už v
době, kdy byly u moci. Nově vzniklé strany vědí
co vše bylo uděláno špatně, nevím ale zda v
případě jej ich zakladatelů je skutečnou
motivací snaha o řešení současného stavu.
Nicméně nechť rozhodnou voliči a snad toto
rozhodnutí povede k cestě správným směrem.
Lépe než věřit jednoduchým volebním slibům je
ale zapátrat v paměti doby blízké i dávno
minulé.
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Příjemné počtení a nashledanou nad příštím -
prosincovým speciálem, nebo na některé z akcí
pořádané sdružením Mukařov-sko

Vlažný volební podzim...
Rudolf Semanský, o.s. Mukařov-sko

Nejde si v posledních týdnech podél silnic
a na některých budovách nevšimnout, že se
blíží další volby..
Z velkoplošných tabulí na nás shlížejí známé i
neznámé tváře, až člověku vytanou na mysl
slova písně "kdo má peníze vystaví svou mordu
u dálnice na bil lboardu", našinec pohle-dem
přelétne volební hesla a než je stačí vyhodnotit,
už je tu další tabule. . . .
Na vybavení volebních místností ještě ani
nestačil dosednout prach a už se zase bude
stěhovat zpět, ze Říčan - pověřeného úřadu pro
okolní obce - se pak budou navážet volební
materiály, tiskoviny, hlasovací lístky a do
volebních komisí budou nominováni noví
členové. Na nás pak bude, zda se rozhodneme
využít své volební právo a navštívíme v pátek
nebo sobotu 25. nebo 26. října volební
místnost - v našem případě školní jídelnu v
Mukařově.
Volební průzkumy zatím odhadují účast
maximálně kolem 60%, přičemž v naší obci je
dlouhodobě volební účast spíše nadprůměrná.
V letošní volební kampani pozoruj i některé
zajímavé jevy - od zavedených politických stran
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Rubrika Starosti starosty má v našem dvouměsíčníku své pevné místo. Protože však
současně s tím vychází v rámci cyklu, v němž se představují jednotliví zastupitelé obce
Mukařov, pořadí na Rudolfa Semanského, dovolíme si dnes "starosti starosty" pojmout
formou rozhovoru a začít obráceně.

Co Ti, Rudo, udělalo v poslednídobě v Mukařově, Srbíně a Žernovce jako starostovi radost?
Za tuto otázku děkuji , protože už dlouho uvažuji , že bych "Starosti" pro měl někdy napsat jen a jen
pozitivně a optimisticky. Mám totiž dojem, že se nějak zapomíná - a nejen mezi l idmi ale i ve
sdělovacích prostředcích mluvit o těch dobrých věcech. Dnes a denně čteme, co vše podražilo, co
se prodražilo, rozkradlo, kol ik se stalo neštěstí. . . . Mně udělalo velkou radost například to, že se v
naší obci podaři lo uspořádat elektronickou aukci na dodávku energií pro domácnosti a tato aukce
skutečně přinese lidem, kteří se aukce účastni l i zajímavé úspory. A navíc, jak můžeme pozorovat,
tyto aukce donuti ly dominantní dodavatele energií najednou také zlevnit, přestože do té doby o
snížení cen nechtěl i ani slyšet. Je ale důležité připomenout, že naši občané aukcí i tak vysoutěžil i
nižší ceny, než budou ty od ČEZu nebo RWE po avizovaných slevách.
Radost mi dělá i to, že se nám daří postupně zvelebovat naše obce - vznikají nové chodníky,
budují se naučné stezky, obnovují a zkrášlují se místa, která patří k histori i obce - zvoničky,
památníky, historické křížky. A to nemluvím o velkých stavbách, které se v obci v poslední době
podaři lo real izovat.
Starostem se přece tak docela nevyhneme – postavení někdejší střediskové obce, která pro
širší okolí zajišťuje základní obslužnost nejen po stránce obchodů, ale také jako sídlo pošty,
lékařů, školky a hlavně školy, s sebou určitě nese řadu problémů.
Problém s kapacitou školy a školky je dlouhodobý a nutno přiznat, že jsme stále o krok pozadu, i
když ne úplně vlastní vinou. Do těchto zařízení se v posledních letech investovaly desítky mil ionů
korun na zvýšení kapacity, pořád to ale nestačí. Trochu mi vadí, že i když nárůst obyvatel s malými
dětmi v naší obci není ni jak velký, stačí nás "zásobovat" okolní obce, jej ichž územní plány počítají
s výstavbou desítek a stovek nových domů. Na druhou stranu naše pozice "střediskové obce"
přináší i výhody právě v té nabídce služeb, která se pomalu, ale j istě rozšiřuje. V této souvislosti se
trochu přimlouvám za podporu místních podnikatelů - i oni dělají naší vesnici tím čím je - ať už je
to řeznictví, zel inářství, prodejna potravin, restaurace, cukrárna, květinářství, kadeřnictví, elektro,
spojovací materiál , stavebniny nebo nejrůznější řemeslníci a servisy, které v obci máme.
Ve funkci jsi už druhé volebníobdobí, za tu dobu se podařilo uvést do života mnoho velkých i
drobnějších projektů. Rozvoj našich obcí je ale nikdy nekončící proces. Co je podle Tebe
aktuálníprioritou Mukařova?
Asi nejaktuálnější je v tuto chvíl i výstavba vodovodu pro Srbín, na kterou jsem získali dotaci ze
Státního fondu životního prostředí. Aktuální je určitě j iž zmíněná škola - máme hotový projekt
stavby nové budovy - po pádu vlády a změně dotačních priorit je však nutné najít j iný zdroj
financování a jednat s okolními obcemi o možnostech jak dál. S určitou nadsázkou lze říci, že není
možné, aby z našeho rozpočtu šla velká část nákladů na školská zařízení na úkor j iných staveb a
ve vedlejší vsi se vesele stavěly chodníky, kanalizace nebo vodovod, zatímco o zajištění školní
docházky děti z těchto obcí se staráme my. . . .
Nemůže chybět ani tradičnídotaz - Tvůj vztah k Mukařovu?
Trochu odbočím - vždy mne potěší, když na úřadě najdu ve staré dokumentaci l istiny, které zde
vyřizoval už po I I . sv. válce můj dědeček. Po člověku by mělo zůstat něco dobrého a snad se to
podaří i mně, zanechat zde svůj "podpis". Myslím, že jsem a zůstanu navždy mukařovákem tělem i
duší, už z úcty k tradici a pak i proto, že "Mukařov je zkrátka nejlepší". . . : -).
Jsi aktivním členem občanského sdružení Mukařov-sko, které vzniklo s předsevzetím
zlepšovat podmínky pro život v našich obcích a spojovat starousedlíky a ty, kteří se do
Mukařova přistěhovali a teprve postupně zapouštějí kořeny. Nejlépe se to daří na společných
akcích, z nichž některé se už staly tradicí. Na co se můžeme těšit v nejbližšídobě?
Tak v nejbl ižší době to bude již tradiční Lampinový průvod s ohňostrojem, Mikulášská besídka s tím
úplně nejstrašnějším čertem a nově také slavnostní rozsvěcení Vánočního stromu v Mukařově.

Děkuji za rozhovor

Starosti starosty trochu jinak: Rozhovor se zastupitelem Rudolfem Semanským
Dr. Kateřina Čadilová, o.s. Mukařov-sko



– dvouměsíčník pro Mukařov, Srbín a Žernovku – 5/2013 Strana 3

II. mukařovské koloběžkiádě
přálo počasí

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

V neděli 1 5. září pořá-
dalo Občanské sdružení

Mukařov-sko již II. Mukařovskou
koloběžkiádu . Na akci, která se konala za
přispění Mikroregionu Ladův kraj (zapůjči l
krásné koloběžky a zvukovou aparaturu ),
Mateřského centra Mukařov-sko, obce Mukařov
a ZEA Světice, a.s. se první závodníci začali
scházet j iž před druhou hodinou. Při registraci
závodníků pomohli členové skautského oddílu
Lípa Říčany a pro vyplnění času mezi závody
se mohly děti povozit na ponících Vlaďky
Kašparové ze Žernovky, což je j iž tradiční
atrakce pro všechny dětské akce.
Pro všechny bylo zdarma připraveno malé

pohoštění – výborný perník, který napekly paní
kuchařky ze školní jídelny, švestkové koláče od
dalších dobrovolných dobrých duší, různé
nápoje a k opékání špekáčky.
V ulici podél Základní školy a školky směrem

do Babic, pro tuto akci uzavřené pro dopravu,
se tak sešl i přátelé koloběžkování všech
věkových kategorií. Počasí nám přálo, i když
nebylo tak krásně jako v sobotu, ale pršet
začalo až po ukončení akce, takže vše vyšlo
akorát.
Závodů se zúčastni lo 25 závodníků, kteří byl i

rozděleni do 4 věkových kategorií od nej-
menších předškoláků až po dospěláky. Hlavní
závod byl sprint na 1 00m, nejstarší věkové
kategorie mládeže a rodičů absolvovali po
rychlostním závodě ještě jízdu zručnosti , která
nakonec zamíchala celkovým pořadím na
stupních vítězů.

Výsledky v jednotlivých kategoriích
na prvních třech místech:

děti do 6-ti let:
1 . Patrik Fialka

2. Váša Vlnař, 3. Dianka Peštová

děti 7- 9 let:
1 . Matěj Cabicar

2. Jul ius Krejčík, 3. Lucie Löwy

děti 1 0 – 1 5 let:
1 . Magda Rašpličková

2. Daniel Toth, 3. Andrea Kvapilová

dospěláci – pouze první místa:
v obou rozjezdech (pánové a dámy)

obsadil i příčku nejvyšší pán a paní Krejčíkovi
a ukázali tak, že koloběžky u nich

ovládá cela rodina.

Pro všechny, kdo se umísti l i „na bedně“, byly
připraveny diplomy, trička s logem OS
Mukařov-sko a koloběžkiády a další drobnosti.

Samotné závodní klání za patřičného
povzbuzování diváků a rodin závodníků
proběhlo bez větších karambolů, takže do cíle

dorazil i všichni zú-
častnění bez zraně-
ní a naštěstí nemu-
selo dojít na zásah
přítomné zdravot-
nice. Doufáme, že
příští ročník kolo-
běžkiády se opět
vydaří, i když vzhle-
dem k množství
různých jiných akcí
v tomto termínu
nebyla účast tak
veliká jako na I .
ročníku.
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Pánové, prosím, zadejte se!
Dr. Kateřina Čadilová, o.s. Mukařov-sko

Je Vám ta věta povědomá? V duchu korektnosti je možná i obráceně – Dámy, prosím, . . . Je
pravda, že prvek napětí, jak to „zadávání“ vlastně dopadne, tady chybí, ale j inak jsou nedělní
taneční kurzy pro mládež i dospělé v mukařovské sokolovně nejméně tak intenzivní, jako ty, které si
pamatujeme ze svých středoškolských let. První lekce nabídla blues, waltz, polku, cha-chu a jive a
včetně tanečních mistrů kroužilo po parketu sokolovny celkem 1 5 párů. Kurzy pořádá pražská
taneční škola Astra z iniciativy pana Viktora Macháčka z Mukařova, a i když u nás netančí hvězdy
jako v televizi, soustředění a nadšení všem zúčastněným rozhodně nechybí!

Křížek na Budech - obnovený a požehnaný
Ing. Přemysl Zima, o.s. Mukařov-sko

Vážení čtenáři,
s radostí vám mohu napsat, že plánovaná rekonstrukce
křížku na Budech je j iž dokončena. Stavbu dokončil i šikovní
pracovníci p. A. Jordána ze Svojetic j iž k 30.9.201 3, po
čtrnácti dnech perné práce. Kamenný podstavec, jehož tři
spodní díly jsou původní, byl doplněn replikami původních
prvků vyrobenými z žernovské žuly. Oproti původnímu
provedení pouze přibyl na podstavci tesaný nápis. V
následujících dnech byly ke křížku v rámci spolupráce se
Zahradnictvím Budka vysazeny na ozdobu dva červené
dřišťály. K projektu byla též vydána pamětní brožura, kterou si
můžete vyzvednout na Obecním úřadě.
O tom, jak „nový“ křížek vznikal, se můžete více dozvědět v
malém fotoseriálu na stránkách www.mukarov-sko.cz.
V sobotu 5.1 0.201 3 pak proběhlo slavnostní vysvěčení kříže.
Duchovního obřadu se zhosti l otec Timotej z Římskokatol ické
farnosti v Říčanech, který požehnal staronovému kříži do
dalších let. Za předřečníky mu byli zástuci OS Mukařov-sko,

kteří se na projektu podílel i
a před více jak 7 lety
zachraňovali původní torso
monumentu pro jeho dnešní slávu. Významnou sobotní událost
hudebně doprovázel Jirka Holoubek ze Spirituál Kvintetu, jehož
citl ivě zvolený výběr skladeb byl naprosto perfektní.
Závěrem ještě velký dík za finanční podporu z Programu obnovy
venkova Státního zemědělského intervenčního fondu,
hodnotitelům MAS Říčansko a všem lidem, kteří pomohli
myšlenku uvést v činy. Doufejte nyní spolu s námi, že kříž bude
dlouho strážit křižovatku a připomínat všem kolemjdoucím nejen
časy minulé, na které s nostalgií často vzpomínáme, že byli jaksi
lepší, ale též časy nadcházející, kdy snad opět dostanou své
větší místo ve společnosti i hodnoty nemateriální, l idského ducha
spíše posilující.
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Ocenění knihovny v  Mukařově
Ing. Marcela Eichnerová,

místostarostka obce

Ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně
se 2. října 201 3 uskutečnilo v rámci celostátní
akce „Týden knihoven“ vyhlášení I I . ročníku
nejlepších pěti neprofesionálních knihovníků
„Středočeský Kramerius“. Ke klíčovým
hodnotícím kritériím patří mj. výrazné výsledky
knihovny v množství vypůjčených knih, rozší-
ření jej ich nabídky, dlouhodobá spolupráce
s obcí a jejími občany, proměna knihovny jak
jejího samotného vzhledu, tak i proměna v mí-
sto setkávání čtenářů, hodnocení odbornosti a
přístupu knihovníka ke čtenářům a ke
spolupráci s pověřenou knihovnou, v nepo-
slední řadě také spolupráce se školami a
organizování různých akcí se zaměřením na
četbu knih.
Mezi těchto pět ocenění byla nominována také
paní Alexandra Jeriová, která naši knihovnu
vede. K převzetí ocenění se s ní této akce za
obec zúčastni la místostarostka ing. Marcela
Eichnerová.

Ve Středočeském kraji je evidováno celkem
827 obecních knihoven a z nich je 71 8 v men-
ších obcích, kde většinou působí dobrovolný
pracovník – knihovník. Pověřených knihoven je
ve Středočeském kraji pět, ty pak ze svého
obvodu vždy navrhují jednoho knihovníka na
toto prestižní ocenění. Z uvedených základních
údajů je vidět, jak velká je konkurence.
Gratulujeme proto paní Jeriové k tomu
dosaženému úspěchu, přejeme jí stále více
čtenářů, mnoho krásných knih a hlavně hodně
štěstí a zdraví, aby ji neopouštěl její elán,
s jakým v knihovně působí a realizuje její
přeměnu.

Adam Bomb ve škole
Dr. Jana Novotná, ředitelka ZŠ Mukařo

Dne 1 6.9. 201 3 navštívi l naši školu rockový
muzikant z New Yorku, Adam Bomb. Mimo
hudebního vystoupení, které se odehrálo v
Musicbaru Kravín jsme uspořádali krátkou
besedu v nových prostorech školní jídelny, kde
Adam Bomb mimo odpovědí na nejrůznější
dotazy předvedl dětem své umění a pohovoři l o
svém životě, o své cestě za svým snem. Na
závěr všem dětem podepsal plakáty a rozdal
svá reklamní trsátka. Jeho návštěva se stala
pro všechny obrovským zážitkem.

...ještě trochu statistiky
Alexandra Jeriová, knihovnice

Obecní knihovnu v Mukařově navštěvuje každé
úterý kolem 20 registrovaných čtenářů, kteří si
odnesou až 1 00 knih pro sebe a své rodinné
příslušníky. Počet výpůjček za rok 2011 byl 251 0
ks, v r. 201 2 j iž 2732, zatímco od začátku
tohoto roku přesahuje počet výpůjček číslo
31 00.
Vlastní knihovní fond nabízí téměř 3200 svazků,
tj . o 650 více než v předchozích letech a každé
2 měsíce je obměňován knihami z výměnného
knih. fondu Husovy knihovny v Říčanech a
Městské knihovny v Benešově o cca 300 knih.
Jsme moc rádi, že přibývají i malí čtenáři i
občané ze sousedních obcí. Budeme se i
nadále snažit, abychom mohli nabízet stále
kvalitnější služby,
aby si stále mohli
čtenáři z čeho
vybírat a aby jim v
naší knihovně bylo
příjemně.

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



Program mateřského centra

MC Mukařov-sko

Vážení a milí příznivci MC Mukařov-sko,
se začátkem školního roku se opět rozběhl
program mateřského centra. Při jít můžete
kdykoliv, bez objednávání. Pravidelný program
běží od pondělka do středy:

Pondělí – VOLNÁ HERNA (od 1 0 hod.)
Vhodné pro všechny věkové kategorie děti.
Herna je uzpůsobena i pro miminka. K dispozici
káva, čaj, šťáva pro děti, mikrovlnka, nádobí.
VÝTVARKA (od 1 6.30 hod.) – podrobný
program níže.
Úterý – ATLETIKA (od 1 6 hod. v sokolovně)
Středa – VESELÉ CVIČENÍ (od 1 0 hod.)
pro malé i velké děti (písničky, tanečky, míče,
balanční pomůcky, prolézačky, „padák“ a
pohádka nakonec)

Kroužek VÝTVARKA:
1 4. října – Výroba látkového rámečku na
fotografi i . Můžete si rovnou přinést foto.
21 . října – Vyrobíme si zápich do květináče
nebo ozdobu do okna z korálků.
4. l istopadu – Malujeme na talíře – nemusíte
nosit, budou k dispozici.

* Vstup 50 Kč na rodinu, materiál v ceně. *

Možnost vyzvednutí dětí z družiny, není nutný
doprovod rodiče. Vhodné i pro malé děti, které
se zapojí podle svých možností a složitější části
dotvoří maminky. Připraven je volný program,
kdy děti mohou malovat vodovkami, prstovými
barvami, stříhat, lepit nebo modelovat. * K
dispozici je herna, kde si děti mohou volně hrát
a zapojovat se do programu podle „nálady“.

NOVINKA – Kroužek atletické přípravky –
sportovní všestrannosti pro děti od 5 do 8 let
každé úterý od 1 6 – 1 7 hod. v sokolovně
Program bude zaměřen na všestranný

sportovní rozvoj dětí. Cílem je, aby si děti
zasportovaly, protáhly celé tělo a zároveň je
cvičení bavilo. V tréninku bude vždy zařazen
strečink, základy vytrvalosti , rychlosti , gymna-
stiky a také míčové hry. V případě hezkého
počasí budeme sportovat venku.

Při jďte se mezi nás podívat: Herna v Příčné ul.
v Mukařově (budova družiny) u dětského hřiště

První hodina zdarma. Cena za první pololetí (od
září do ledna) 700,- Kč. Možnost vyzvedávání
dětí z družiny.

Více info na
www.mcmukarovsko.estranky.cz tel.:

774 780 1 40
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Z činnosti mukařovských hasičů
Michal Pokorný, starosta SDH Mukařov

03.08. 201 3 Technická pomoc - provzdušnění
rybníka
Dlouhotrvající horka a minimum srážek

v měsíci srpnu působilo problémy nejen l idem,
ale také nesvědčilo rybám v místní požární
nádrži. Jednou možností jak rybám pomoci bylo
provzdušnění. Zajisti l i jsme ho pomocí
plovoucího a kalového čerpadla v rámci
praktického výcviku jednotky na žádost správce
požární nádrže.

04.08.201 3 Zásah odstranění stromů
V tento den se kolem 1 8:30 přehnala přes naši
a okolní obce větrná smršť. Důsledkem toho
bylo nahlášeno několik událostí, z nichž dvě
jsme zajišťovali naší jednotkou. První se týkala
odstranění stromu padlého přes silnici mezi
Štíhl icemi a Kozojedy. Zde se jednalo o
„vel ikána“ o průměru kmene cca 1 20 cm.
Likvidace nebyla jednoduchá, ale nakonec se
nám pomocí lanového navijáku podaři lo strom
po rozřezání dostat mimo silnici. Další událostí
byl j iž menší strom mezi Štíhl icemi a Vyžlovkou.

1 7.08. 201 3 Požární dozor ohňostroj pouť
Na žádost organizátora mukařovské poutě

pana Helfra jsme stejně jako v přechozích
letech zajišťovali požární dozor při ohňostroj i ,
který byl tentokrát situován do areálu základní
školy.

24.-26.8.201 3 Třídenní výlet mladých hasičů
Třídenní výlet pro děti z družstev mladých

hasičů pořádal náš sbor v druhé polovině srpna.
Výlet se uskutečnil v rekreačním středisku
Louňovice pod Blaníkem a zúčastni lo se ho 23
dětí. Děti byly rozděleny do čtyř družstev.
Prvním úkolem každého družstva bylo
vymyšlení vlastního jména.
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Poté už následovaly výlety do okolí, soutěže,
míčové hry, noční bojovka a chybět nemohl ani
tradiční táborák s opékáním buřtů. Třetí den
nám počasí nepřálo, ale i přesto jsme navštívi l i
Kozí farmu. Deštivé odpoledne jsme využil i ke
hrám v místní tělocvičně, u kterých se všichni
náramně pobavil i . Za všechny své výkony a
odvahu obdržely děti na památku medaile a
nějakou tu sladkost.

27.08.201 3 Garanční prohlídka T-81 5 Terrno
V rámci periodických kontrol techniky jsme

zajisti l i garanční prohlídku cisterny u výrobce
v Poličce.

07.09.201 3 Soutěž Memoriál Míly Dlabače
Družstva žen a mužů se první záři jovou

sobotu zúčastni la tradičního Memoriálu Míly
Dlabače v Tehovci. V osvědčených disciplínách
– požárním útoku a závodech na raftech na
rybníku se nám podaři lo dosáhnout pěkných
umístění. Ženy skočily na 3. místě a muži na 2.
místě.

08.09.201 3 Zásah - požár Louňovice
V 1 :30 byla jednotka povolána k požáru

střechy rodinného domu do Louňovic. Díky
včasnému zásahu majitele domu a přivolané
pomoci nedošlo k žádnému zranění, ani velké
škodě na majetku.

1 0.09.201 3 Demontáž čerpadla - obecní
studna u NS Enapo
Na žádost obecního úřadu jsme započali

s rekonstrukcí čerpacího stanoviště u ná-
kupního střediska Enapo. S ohledem na
velikost čerpadla a potrubí bylo čerpadlo
vytaženo za pomoci jeřábu a v následujících
týdnech bude instalováno čerpadlo nové,
funkční.

1 4.09.201 3 Soutěž zásahových jednotek
obcí Tři rohy
Druhou sobotu v září pořádal náš sbor 11 .

ročník soutěže pro zásahové jednotky Tři rohy.
Soutěž je pojata jako praktický výcvik
zásahových jednotek obcí a byl rozdělen na tři
části . První a druhá část probíhala v Mukařově,
v areálu základní školy. Na prvním stanovišti si
družstva měla možnost vyzkoušet výcvik
s nastavovacím žebříkem a výstup do podlaží.
Na druhém základy lezecké techniky, zručnost
strojníků a ustavení techniky na místě zásahu.
Třetí část byla situována na rozhlednu Skalka
na Vyžlovce. Zde probíhal výcvik zásahu do
podlaží. Po ukončení soutěže se všichni
soutěžící přesunuli zpět na rozhlednu, kde si
mohli vyzkoušet lanovou techniku v praxi. Poté
proběhlo vyhlášení výsledků a návrat všech do
svých domovů. Touto cestou bychom rádi
poděkovali majitelce rozhledny paní Holíkové
za její zapůjčení.

1 8.09.201 3 Příprava sálu a podia pro
divadelní představení Mukařovský Pištěk
V rámci kulturní akce Mukařovský Pištěk jsme
pořadatel i panu Pšeničkovi j iž druhým rokem
pomáhali s přípravou sálu a stavbou podia pro
tuto akci. Během večerních představení jsme
se také postaral i o občerstvení pro návštěvníky.

22.09.201 3 Úklid sálu a podia po divadle
Mukařovský Pištěk
Vše jednou končí a poté následuje úkl id. S tím
jsme opět pomáhali , neboť uklidit celý sál a
podium není práce pouze pro pár divadelních
nadšenců.

A co nás čeká?

1 9.1 0.201 3 - 1 . ročník TFA Mukařov
TFA- volně přeloženo „nejsi lnější hasič přežije“
- tato atraktivní si lová soutěž se koná od 8:30
v areálu základní školy Mukařov. Soutěžit se
bude v kategoriích muži a ženy jednotl ivci.
Soutěž je poslední v řadě soutěží probíhajících
ve Středočeském kraji a své síly zde poměří
téměř čtyřicítka soutěžících. Po ukončení
Mukařovského kola proběhne vyhlášení
celkových výsledků středočeské ligy TFA.



Akce Základní školy Mukařov

říjen a listopad 201 3
Dr. Jana Novotná, ředitelka ZŠ Mukařov

1 .1 0. - Záchranářská akademie
spolupráce s SDH Mukařov

2.1 0. - Cesta integrace
dopravní výchova pro 4.ročníky

8.1 0. - Odborná přednáška s ukázkami živých
dravců - celá škola

9.1 0. - opakovaná spolupráce s OPEN GATE
v Babicích - výuka angličtiny pro nižší
ročníky školy formou spolupráce se
studenty OPEN GATE

1 0.1 0. - exkurze 2. tříd na Letiště V. Havla
v rámci výuky prvouky

1 4.1 0. - exkurze 8. a 9.ročníků na Burzu škol
v Kolíně v rámci Volby povolání

1 6.1 0. - divadelní představení pro 3. - 5.ročníky
v Divadle U Hasičů

1 7.1 0. - třídní kola pěvecké soutěže
Mukařovská Hvězda Hvězd

25.1 0. - Exkurze 3. tříd do Muzea v Říčanech
Exkurze do Muzea Policie s přednáš-
kou pro 5. třídy na téma -
Prevence kriminal ity

1 .11 . - vánoční fotografování dětí

1 2.11 . - Přednáška p. Zuzany Samkové
(fotografka) na téma zvířata
pro 1 .stupeň školy

30.11 . - Mukařovská Hvězda hvězd
1 0.ročník soutěže

Nový školní rok jsme zahájili v naší školce
Mgr. Zuzana Tůmová, Mgr. Jana Valentíková

Podzimní školka
Po prázdninách kluci holky, spěchejte do naší školky.
Školička jak kytička, slyšet je v ní písnička,
zpívá dětem pro radost, pro všechny má hraček dost.

Nový školní rok jsme zaháji l i v naší školce 2. září a to ve zcela nové a vesele vymalované školce.
Letos nastoupilo hodně nových tvářiček, ale všichni věříme, že adaptační období dobře zvládneme a
zůstanou veselé po celý rok. Hned druhý týden jsme shlédl i dvě divadelní pohádky “KOUZELNÝ
HRNEC“ (divadlo HARMONIKA) a pohádku „ČESKÝ HONZA“, který byl součástí projektu
„MUKAŘOVSKÝ PIŠTĚK“. Naše děti nakresl i ly k pohádce obrázky, které byly na akci vystaveny,
vyhodnoceny a nejlepší získají hezké ceny.
U dětí měla velice úspěch „DRAČÍ STEZKA“, kdy šly třídy Berušek, Ježečků a Myšek „Dračí cestou“
a plni ly šest úkolů, hledaly dračí vejce, zavazovaly tkaničku u boty a největší úspěch měl poklad, ze
kterého měly velikou radost. Všem se vycházka líbi la a děti se těší na další akce, kterých bude
opravdu hodně!
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Akce pro děti v MŠ:
DIVADLO V MŠ - HOUBAŘSKÁ POHÁDKA
(DIVADLO KOLOBĚŽKA)

DIVADLO V MŠ - O MALENCE
(DIVADLO KRASOHLED)

VENKOVNÍ VÝSTAVA PŘÍRODNIN
DIVADLO V MŠ - SNĚŽIBÁBAA ČERT
(DIVADLO HARMONIKA)

NECHCI KAZY

TONDA OBAL

FOTOGRAFOVÁNÍ V MŠ

MALUJEME NA PLOTY

PROJEKTY MATEŘSKÉ ŠKOLY MUKAŘOV
DNY ZEMĚ
DEN STROMŮ /ŘÍJEN/
BAREVNÝ MĚSÍC /LISTOPAD/
VÁNOCE PRO ZVÍŘÁTKA /PROSINEC/
DO ZAHRÁDKY ZA ZVÍŘÁTKY /DUBEN/
DEN ZEMĚ /DUBEN/
SRDÍČKOVÝ DEN /KVĚTEN/
KYTIČKOVÝ DEN /ČERVEN/

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM
celorepublikový projekt určený pro děti
LOGO – „ČTĚTE DĚTEM 20 MINUT DENNĚ„

OPEN GATE

ZDRAVÉ ZOUBKY – NECHCI KAZY

SPORTOVNÍ DNY

DOPRAVNÍ VÝCHOVA

MALUJEME NA PLOTY



Novinky z mukařovského fotbalu

Tomáš Bergmann, TJ Sokol Mukařov
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Nová fotbalová je v plném proudu, stará minulostí
Možná trochu opožděně, ale přeci jen bychom Vám rádi připomněli loňskou
fotbalovou sezónu a díky tomu, že je ta letošní v čele s Gambrinus l igou již v
plném proudu, shrnul i dosavadní působení všech Mukařovských mužstev.
Tak nejprve si pojďme projít jak se daři lo fotbalu v Mukařově loni.
Jako vždy se některé zápasy vydaři ly více a některé naopak, ale i tak můžeme
hodnotit celou sezónu celkem pozitivně. Hráči A mužstva skončil i ročník
201 2/201 3 na slušném 9. místě s 35 body a -4 body ve statistice +/- .
Vedení mužstva si určitě dávalo před sezónou vyšší cíle, ale bohužel se je

nepodaři lo naplnit a to především díky nevyrovnaným výkonům celého mužstva. Proti si lným
soupeřům se paradoxně daři lo velmi dobře, horší to ale bylo se soupeři podobných kvalit, kde se
často nepodaři lo vyhrát i v dobře rozehraných zápasech. Tým táhl především nejlepší střelec Jakub
Pospíši l , který se svými 24 zásahy pomohl vybojovat důležité body. Počet nastřílených branek je
určitě potřeba ocenit a na dálku Jakubovi pogratulovat. Nebyl však zdaleka sám, komu se střelecky
daři lo a tak díky nastříleným 71 brankám se stalo mužstvo pátým nejlépe střílejícím mužstvem.
Kromě zmíněného střelce se celý tým opíral především o vyrovnaný kádr, který je j iž delší dobu
pohromadě a jeho sehranost tak hrála klíčovou rol i .
Také B mužstvo si po vítězství v podzimní části soutěže kladlo vysoké cíle. Nakonec se podaři lo se
45 body vybojovat 4.místo a jen těsně tak unikl i pomyslné stupně vítězů. V +/- statistice jsme se
dostal i na číslo +9. V jarní části sezóny se nedaři lo tak, jako na podzim porážet soupeře s takovou
lehkostí a celkově se herní projev mužstva zhorši l , ale i tak je čtvrté místo dobrým úspěchem. Opět
bych vyzvedl sehranost týmu, jehož velkou část tvoří starší fotbal isté z Mukařovské gardy. V mnoha
zápasech pomohli B mužstvu také fotbalisté z Áčka a za to j im také patří díky.
Dobré výsledky zaznamenali také naše mládežnická mužstva. Dorost skončil v okresním přeboru s
35 body na pěkném 4. místě a v tabulce pravdy nasbíral 8 kladných bodů. Druhé místo mu uniklo
jen o jeden bod. Výkony dorostu jsou přísl ibem i pro budoucnost. Věříme, že hráči kteří ukončil i své
působení v dorostu se prosadí letos i mužských soutěžích. Žáci vybojovali 53 bodů, což je nejvíce
ze všech Mukařovských mužstev, takže BRAVO kluci. Výše zmíněný počet bodů je zařadil na 3.
místo a vybojovali tak bronzové medaile, takže opět velká gratulace jen tak dál! Určitě stojí také za
zmínku rovná 1 00 nastřílených branek a +1 4 ve statistice pravdy. Přípravka se umísti la na 7.místě
a i ona nakonec co se do umístění týče předstihla Áčkaře. Nejmladší kluci nasbíral i 29 bodů za 61
nastřílených gólů a -4 body v +/- statistice. Poslední zmínku a ohlédnutí za loňskou sezónu si
dovolím věnovat starým pánům. Ti , j iž tradičně, vyplni l i fotbalem zimní přestávku a na hřišti TJ Háje
sehrál i několik kvalitních utkání v nichž našli jen dvakrát přemožitele. Zbytek zápasů vyhrál i a
hlavně se nikdo nezranil . No prostě paráda !
Rádi bychom poděkovali touto cestou všem hráčům, trenérům, realizačním týmům a všem, kteří se
podílejí na chodu mužstev a celého sportovního klubu. Poděkování patří všem rodičům, kteří své
děti podporují ve sportovních aktivitách a v dnešní uspěchané době si najdou čas na své děti a
jej ich sport. Moc děkujeme všem divákům, kteří podporovali všechna Mukařovská mužstva po
celou sezónu a věříme, že se na prahu sezóny nové se všemi sejdeme zase na hřišti . V neposlední
řadě děkujeme také obci za její podporu sportu.
A ještě pár slov o sezóně letošní. A mužstvo před sezónou sehrálo 5 přípravných utkání v nichž
nenašlo přemožitele, a tak se s přísl ibem očekávali výsledky v soutěži. Tam se bohužel j iž tol ik
nedaří a aktuálně patří A mužstvu 1 0.místo se 4 body. B mužstvo začalo o chloupek lépe a je k
dnešnímu dni na 7. místě se 6 body. Dorostenci, žáčci i přípravky také rozehrál i své soutěže a tak
bude zase na podzim u nás na hřišti na co koukat. Všechny výsledky a informace o sokolu najdete
na http: //www.sokolmukarov.cz/ nebo na výsledkovém servisu Lidových novin
http: //vysledky. l idovky.cz/
Vážení a milí přátelé, těšíme se na Vás na hřišti .

Sportu zdar a fotbalu zvlášť. !



www.moudrysenior.cz
Dovolujeme si Vás touto cestou seznámit s novými webovými stránkami zaměřenými
na seniory. Název webových stránek je www.moudrysenior.cz. Samotný web je
zaměřen na generaci seniorů a chce napomáhat generaci 55+ v jednodušším přechodu
z produktivního věku do let seniorských.

Sociální služby pro seniory

Mgr. Jana Pittnerová, Prosapia o.s.

Vážení obyvatelé Mukařov-ska,
jako reakci na příspěvek Ing. Jiřího Šavrdy, místopředsedy Školského, kulturního a
sociálního výboru Obecního úřadu Mukařov, zveřejněného ve dvouměsíčníku Mukařov-sko,
si Vám dovolujeme představit náš záměr vybudovat ve Vaší obci centrum sociálních služeb,
které by Vám pomáhalo ve složitějších životních situacích nebo Vám zpříjemnilo volné
chvíle.
Jsme nestátní nezisková organizace Prosapia, o. s. , sdružení pro rodinu (Prosapia = rodina). Jsme
dlouhodobým poskytovatelem registrovaných sociálních služeb dle zákona č. 1 08/2006 Sb. , o
sociálních službách v platném znění. Fungujeme od roku 1 999, původně jsme poskytovali služby
zaměřené na cílovou skupinu seniorů a osob se zdravotním postižením. V současné době
poskytujeme komplex sociálních služeb, který slouží velkému spektru cílových skupin (děti , rodiny s
dětmi, mladí l idé, osoby v krizi, senioři, osoby se zdravotním postižením, obyvatelé sociálně
vyloučených lokalit). Disponujeme stabilním, odborně způsobilým pracovním týmem, který splňuje
zákonem dané kvalifikační předpoklady. Našim posláním je prostřednictvím našich služeb pomáhat
kl ientům lépe se orientovat v jej ich náročných životních situacích, podporovat je k jej ich samo-
statnému zvládání a nabídnout konkrétní varianty účinného řešení.
Provoz služeb zajišťujeme na principu vícezdrojového financování, využíváme jak programů
vyhlášených na území ČR, tak programů evropských. Služby jsou bezplatné, pouze pečovatelská
služba je hrazena v souladu se zákonem č. 1 08/2006 Sb. , o sociálních službách v platném znění a
prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb.

V současné době Vám můžeme nabídnout tyto sociální služby:
Odborné sociální poradenství - rodinné, výchovné, finanční, pracovně-právní poradenství,
poradenství v oblasti systému sociálních dávek, též poradenství obětem trestných činů apod.

Pečovatelská služba - donáška obědů, zajištění nákupů, úkl idu, doprovody k lékaři apod. Posláním
pečovatelské služby je umožnit kl ientům setrvání co nejdéle ve svých domovech, v přirozeném
prostředí, a to za důstojných podmínek a při zachování vazeb na své okolí, rodinu, přátele.

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižení - Posláním sociálně
aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením je pomáhat uživatelům zvládat
nepříznivou sociální situaci, umožnit uživatelům pobyt v domácím prostředí, podporovat rozvoj nebo
alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatelů, obnovit nebo zachovat původního životní styl.

Všechny naše služby mají podobu ambulantní, případně terénní, nikol i pobytovou, klademe důraz
na to, aby naši kl ienti mohli s podporou ambulantních a terénních služeb nadále žít ve svých
domácnostech, ve svém přirozeném prostředí a nemuseli být umisťovaní do pobytových zařízení.

Kromě výše uvedené nabídky sociálních služeb realizujeme vzdělávací, volnočasové, preventivní
akce a programy pro děti a mládež, seniory, rodiny s dětmi, pro cílové skupiny, které jsou
znevýhodněné na trhu práce (rodiče s nezleti lými dětmi, osoby nad 50 let věku), vč. preventivní
přednáškové činnosti na ZŠ a v MŠ. Jsme připraveni reagovat na Vaše potřeby a připravit pro Vás
mimo služeb, které jsme uvedli výše, též služby, jež budete poptávat a žádat.
Více o našich aktivitách se můžete dozvědět na webových stránkách www.prosapia.cz.
Věříme, že budete naše služby využívat, budete s nimi spokojeni a naše činnost pro Vás bude
užitečná.

Za tým Prosapia, o. s. , sdružení pro rodinu
Mgr. Jana Pittnerová, předsedkyně výboru sdružení
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Evropské peníze: nazmar už nesmí
přijít ani koruna!

Život v menším městě či vesnici má své
kouzlo. Stále více l idí se stěhuje do obcí a měst
v okolí Prahy a snaží se zapojovat do tamního
společenského a kulturního života. Rozvíjejí
místní tradice, zkrášlují veřejná prostranství a
vylepšují vše tak, aby se v místě dobře žilo j im i
jej ich dětem. Obce díky tomu začínají vzkvétat.

Toto úsilí nicméně často probíhá v kulisách
rozbitých silnic, neopravených domů, úbytku
pracovních míst, mizejících obchodů, vlakových
a autobusových spojů či nefungujících
veřejných služeb. Většinou jde o pozůstatky
předl istopadového režimu, někdy však o
důsledky nerozumných kroků učiněných v
posledních dvou deseti letích.

Dobrá vůle a angažovanost bohužel nestačí -
náprava si vyžádá hodně peněz. A ty (nejen
v malých obcích) chybí. I poté, co letos konečně
dostanou navíc přibl ižně 1 2 mil iard, které se
nám podaři lo vybojovat v dlouhém a náročném
zápase proti diskriminačnímu rozpočtovému
určení daní. Nespravedlivá disproporce mezi
občany největších měst a obyvatel i menších
obcí a měst byla výrazným způsobem
umenšena.

Oněch dvanáct mil iard umožní uspokojivější
rozvoj měst a obcí. Ten může být ale ještě
rychlejší - kdybychom byli schopni efektivněji
čerpat prostředky z fondů Evropské unie. Naše
republika vyčerpala dosud jen třetinu možných
prostředků, což považuji za neomluvitelné. Už
dnes je jasné, že při jdeme přinejmenším o
desítky mil iard, které měly a mohly sloužit dobré
věci. Místo toho často neprošly sítí zbytečné
byrokracie nebo nebyly využity kvůl i pouhé
neinformovanosti.

Čerpání evropských dotací v období 201 4 -
2020 se musí řídit zdravým rozumem. Jedině
tak se peníze dostanou k lidem v obcích a
městech a budou podpořeny rozumné projekty.
Pak prostředky určené pro rozvoj země mohou
rozvoji opravdu pomoci. Tyto požadavky se
zdají být samozřejmé, jak jsme ale viděl i , jej ich
plnění tak samozřejmé není.

Stovky miliard nesmí uniknout

A čeho bude možné díky důslednému čerpání
evropských fondů dosáhnout? Můžeme
opravovat si lnice, budovat kanalizace, parky,
školy a školky, zdravotní střediska či kulturní
centra nebo podporovat vznik pracovních míst.
Lidé, kteří mají kde pracovat a nemusí za prací
jezdit daleko, mají více chuti a času na
společenský život. Kde jsou l idé, tam se daří i
živnostníkům. Život obcí se zas dostává do
rozumných kolejí. A to je důležité.

Jako bývalá vrcholová sportovkyně umím
zabrat. Do zápasu o evropské peníze se hlásím
a jdu do něj naplno! Po zkušenostech
z minulosti vím, že bez zastoupení
v parlamentní politice je zajištění dostatku
prostředků pro regionální rozvoj téměř
nemožné. K reformě rozpočtového určení daní
by bez našeho úspěchu ve volbách před třemi
lety došlo jen těžko.

V případě čerpání evropských peněz je tomu
podobně. Jako regionální pol itici si musíme
ohlídat, aby peníze směřovaly ve prospěch roz-
voje venkova – a aby nezůstaly nevyčerpány.
Bez vás, spoluobčanů ve Středočeském kraji ,
však tato snaha bude marná.
Proto prosím: pojďte do toho se mnou!

Ing. Věra Kovářová
bývalá starostka obce Chýně, krajská zastupitelka
kandidátka do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR



Nabízíme pronájem nově zrekonstruovaného
montovaného domku 2+kk se zahradou v klidné
části Mukařova. Vytápění plynem, vlastní studna

a garáž.
V případě zájmu volejte na tel. č.: 602 1 69 970.

Kalendářakcí

1 9.1 0.201 3 - 1 . ročník TFA Mukařov
Areál ZŠ Mukařov. Středočeská

hasičská vytrvalostní a si lová soutěž.

25.1 0. volby do PS parlamentu ČR
26.1 0. volby do PS parlamentu ČR

školní jídelna ZŠ Mukařov

8..11 . Mukařovský lampioňák
náves u Obecního úřadu

30.11 . - Mukařovská Hvězda hvězd
1 0. ročník soutěže - Sokolovna

ZÍSKEJTE 1 5% SLEVU
na pojištění majetku

Neplaťte zbytečně víc, než musíte!
www.dolfinplus.cz

tel . : 604 293 11 7 email : dolezel@dolfinplus.cz
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KalendářMukařovska

Blahopřejeme našim jubilantům

**********
Kušta Karel Mukařov, 8. října
Nevrzalová Marie Mukařov, 8. října
Chramostová Veronika Mukařov, 9.října
Havelka Jiří Mukařov, 1 0. října
Ptáček Jaroslav Mukařov, 1 0. října
Žák Jaroslav Srbín, 1 1 října
Kolínská Jana Srbín, 1 6. října
Škabroud František Srbín, 26. října

**********
Fořt Josef Mukařov, 1 0. l istopadu
Zábranská Jitka Žernovka, 11 . l istopadu
Šmíd Jiří Srbín, 1 5. l istopadu
Borsiczki Mikuláš Žernovka, 1 7. l istopadu
Budský Václav Žernovka, 22. l istopadu
Müller Stanislav Mukařov, 24. l istopadu
Srp Jiří Mukařov, 24. l istopadu
Šavrda Jiří Mukařov, 24. l istopadu




