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Z obsahu čísla:

Vážení spoluobčané,

s blížícími se volbami do zastupitelstva obce
se opět setkáváme nad volebním speciálem
časopisu Mukařov-sko, dvouměsíčníku, který
Vás pravidelně již mnoho let informuje o dění
v obci. Mohu jen opakovat, že když jsme Vás
z tohoto místa oslovovali před 4 lety, slíbili
jsme Vám, že budeme usilovat o to změnit
naši obec k lepšímu...
Nastal čas tzv. skládat účty a společně s Vámi si
říci, zda se nám to podaři lo a zda jsme naplni l i
náš tehdejší volební slogan „místo slibů
výsledky“ . I proto jsme pro Vás připravil i toto
mimořádné vydání, kde chceme připomenout
nejen nejdůležitější změny, j imiž naše obce
prošly, ale také Vám chceme představit náš
program pro další volební období a samozřejmě i
kandidáty do zastupitelstva, kteří jsou připraveni
tento program realizovat.
I nadále je ústředním mottem našeho programu
zachování Mukařovska jako příjemného místa
pro život, s úzkou vazbou na udržení a
zachování nezničené přírody v blízkém okolí.
Za cíl jsme si však dali také rozvoj občanské

vybavenosti, zlepšení bezpečnosti dopravy, ať j iž
to byla realizace kruhového objezdu nebo
zkvalitnění a rozšíření sítě chodníků, zkvalitnění
zásobování pitnou vodou, zvyšování kapacity
školských zařízení a další, pro občany důležité
projekty. To vše samozřejmě provázené
hospodárným využíváním veřejných prostředků.

A protože jsme v roce 201 0 díky Vaší podpoře
získali většinu míst v zastupitelstvu, dovolte nám
na následujících stránkách seznámit Vás s
výsledky naší práce v tomto volebním období a
našimi cíl i pro období následující.
Naše dlouholeté zkušenosti s prací pro obec,
včetně znalosti pravidel získávání dotací,
platných zákonů a systému fungování státní
správy jsme se snažili maximálně zúročit, a
věříme, že výsledky naší práce jsou vidět.
Potěší nás, když i v následujícím volebním
období od Vás obdržíme dostatečně silnou
podporu v této práci pokračovat.

Děkuji a přej i Vám 1 0. a 11 . října šťastnou ruku.
Rudolf Semanský
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Rekapitulace po dalších čtyřech letech
Ing. Marcela Eichnerová, předsedkyně o.s. Mukařov-sko,

místostarostka obce

Protože před Vás Mukařov-sko, počítáno od roku 2006, předstupuje s kandidátkou pro
obecní volby již po třetí, ráda bych se s Vámi krom našich plánů podělila také o rekapitulaci
našich předchozích předvolebních slibů.
Před čtyřmi lety, kdy se o Vaši přízeň rovněž ucházela tři volební uskupení, jsme před Vás ne náhodou
předstoupil i s heslem „MÍSTO SLIBŮ VÝSLEDKY“ . Díky Vaší důvěře jsme ve volbách obdržel i 68,7 %
hlasů. Tuto důvěru jsme se snažil i po celé čtyři roky vracet tím, že jsme naše tři obce měnil i k lepšímu.
Kandidátka Mukařov-ska, která se uchází o Vaši přízeň i pro volební období 201 4–201 8, se skládá jak
ze stávajících členů zastupitelstva, tak i z nových tváří. Můžeme se tak opřít o dvanáct let zkušeností s
prací vzastupitelstvu a osm let ve vedení obce. Zároveň můžeme těžit i z podpory místních kulturních,
společenských i zájmových spolků a sdružení, byť některá se v letošních volbách rozhodla jít svou
vlastní cestou.
Základní ideou Mukařov-ska vždy bylo neomezovat se pouze na jednu obec, jednu sídelní část nebo
pár vybraných ulic, a tak máme mezi sebou sousedy starousedlíky i nedávno přistěhovalé z Mukařova,
Srbína i Žernovky. Také proto naším letošním heslem je: ZKUŠENOSTI–VIZE–ZNALOSTI–STABILITA
Netvrdíme, že se vše podaři lo na 1 00 %, jsem však přesvědčena, že jsme pro naše obce udělal i vše,

co bylo v našich silách. Dovolte, abych připomněla naše hlavní cíle z roku 201 0 a informovala Vás, jak
jsme v nich uspěli :

Dbát na vyvážený a udržitelný rozvoj obcí – nedovolit živelnou výstavbu bez jasných podmínek.
+ Nový Územní plán garantující koncepční rozvoj je těsně před schválením.

Dořešit dopravní řešení nebezpečné křižovatky na Budech (kruhový objezd)
+ Kruhový objezd byl vybudován v roce 201 2 a společně s ním přibyly i nové chodníky

Pokračovat v ozdravování obecních financí a snižování zadlužení obce - využívat zkušenosti s
úspěšným získáváním dotací z předchozích let.
+ Finance stabil izovány – obec v roce 201 4 patří mezi nejzdravější v kraji i celé ČR s ratingem B+
+ 50 % zdrojů je z úspěšného čerpání dotací

Výstavbou dalších chodníků, opravami silnic a realizací dopravních opatření zvyšovat
bezpečnost chodců a silničního provozu v obci
+ Dobudovány chodníky podél ul ic Pražská, Kutnohorská, Školní, Choceradská, k Tehovci a v

současné době probíhající stavba chodníku v Žernovce. Vybudován most v ul. U Požáru, Srbín.

Rozvoj občanské vybavenosti - stavba vodovodu a kanalizace
+ Získána dotace a zahájena stavba vodovodu v Srbíně včetně vodojemu pro možnost budoucího
napojení Žernovky z přivaděče Region Jih - plánované dokončení v roce 201 5

Podpora volnočasových aktivit a programů pro děti a mládež
+ Finanční podpora spolků a sdružení s důrazem na aktivity pro děti a mládež - každoročně jsou
organizace věnující se mládeži jako např. Sokol a SDH podporovány nejen příspěvky na pořádání akcí,
ale i dotacemi na svou činnost.
+ Podpora organizací jako Alternativní školička a herna Mateřského centra Mukařov-sko

Rozvoj škol a vzdělávacích zařízení včetně navýšení kapacity
+ V roce 2011 dokončena přístavba mateřské školy včetně nové kuchyně z dotace Krajského úřadu
+ V létě 201 4 rozšířena kontejnerová přístavba školy o 1 20 míst
+ Na podzim 201 4 díky předchozí projektové přípravě a dvouletému úsilí získána dotace a započaty
práce na stavbě 2. školní budovy pro 270 dětí

A především - otevřená a pravidelná komunikace
+ Řešení problémů občanů i mimo úřední hodiny, e-mailová i telefonická komunikace i mimo „běžnou
pracovní dobu“, webová komunikace na stránkách obce, zveřejňování aktuálních informací na
stránkách obce i sdružení Mukařov-sko, vydávání dvouměsíčníku Mukařov-sko s donáškou do všech
domácností.
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V souvislosti se stavbou kruhového objezdu
byly v rámci projektu vybudovány i chodníky pro
pěší podél ul ic Kutnohorská, Pražská a Školní-
Choceradská. Zejména v posledně jmenovaném
úseku se tak značně zlepšila bezpečnost a
komfort pohybu chodců a to zejména poté, co
obec vybudovala navazující část chodníku u
autosalonu KIA, spojující tento úsek s chodníkem
vedoucím do Srbína.

A protože naše sdružení stále považuje kruhový
objezd tak trochu za "své dítě", rozhodli jsme se v
letošním roce dát mu trochu atraktivnější vzhled.
Během léta jsme převážně vlastními si lami
provedli úpravu středového ostrůvku, jehož vý-
sledná podob naší obci určitě nedělá ostudu.

Pohled na rozestavěný kruhový objezd od Srbína

Není to tak dávno, kdy průjezd mukařovskou
křižovatkou Na Budech byl zejména pro řidiče
jedoucí od Srbína na Prahu adrenalinovým
zážitkem.

Dnes už si možná ani
nikdo nevzpomene, jak
každá i drobná nehoda
zde znamenala dlouhé
kolony stojících aut,
jej ichž konec se ztrácel
až v zatáčkách u Ří-
čan.
Protože si tato křižo-
vatka bohužel vyžá-
dala ale i lidské oběti
na životech, usilovali
jsme dlouhá léta -
prakticky od roku 2006 i její bezpečnější ře-
šení a to nejlépe formou kruhového objezdu.
Dlouhá léta jsme přesvědčovali nejdříve Středo-
český kraj a pak i Ředitelství si lnic a dálnic o
nutnosti tohoto opatření, bojovali s admi-
nistrativními problémy i nevolí některých majitelů
dotčených pozemků, až se nakonec v roce 2011
podaři lo konečně dotáhnout projekt stavby až do
jeho realizační fáze.
Výstavba byla zahájena ještě na podzim roku
2011 a převážná část stavebních prací a dokon-
čení stavby následovaly v roce 201 2.

Kolaudace dokončeného kruhového objezdu
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Měníme tvář obce - chodníky, tichý asfalt a dopravní stavby

Jedny z nejdůležitějších dopravních staveb v
obci jsou pochopitelně chodníky. Rozšiřování
sítě chodníků, jejich zkvalitňování a údržbu
považujeme za jeden z hlavních úkolů. Kromě
vyšší bezpečnosti však chodníky řeší i často
opomíjené odvodnění komunikací a v neposlední

řadě přispívají ke
zkulturnění vzhledu
našich obcí. Pojďme
se společně podívat,
jak šel čas a i v
tomto směru se naše
obec mění k lešímu.
Ne všechny nové
chodníky se vešly do
fotogalerie a tak si
připomeňme, že mi-
mo míst na foto-
grafiích přibyly nové
chodníky nejen všu-

de v okolí kruhového objezdu, ale také v úseku u
autosalonu KIA v Srbíně, kde nový chodník
navazuje jednak na stávající srbínský chodník
vedoucí až do centra obce, a umožňuje tak
bezpečnou a pohodlnou chůzi až k nákupnímu
centru v Mukařově, nebo k autobusovým
zastávkám.

Další chodníky přibyly v ul icích Kutnohorská
směrem na Louňovice, k Tehovci - k ordinaci
praktického lékaře, dále byly rekonstruovány
chodníky podél Kutnohorské, v Pražské a
rozsáhlou rekonstrukcí prošel i chodník v ul.
Sportovní, kde společně s novým povrchem bylo
vyřešeno i odvodnění celé komunikace.

Naše dobré vztahy a spolupráce s odpovědnými
institucemi při stavbě kruhového objezdu jsme
zúročil i i v dalším roce, kdy se nám podaři lo
prosadit pokládku tzv. tichého asfaltu na silnici I .
třídy v celém úseku Pražská/Kutnohorská a
nedlouho poté jsme prosadil i i položení nového
povrchu na krajské silnici I I I . třídy - Louňovická,
mezi Žernovkou a Louňovičkami.

Jak šel čas - výstavba chodníku od
Tehovecké zastávky k ordinaci praktického
lékaře. . . .před

a po...
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Jak šel čas - výstavba chodníku v Srbíně - etapa
I I . financovaná z dotačního titul Krajského úřadu
Středočeského kraje.

Další stavbou, která významně zlepšila dopravní
komfort a vzhled obce byl mostek přes
Louňovický potok v Srbíně, v ul ici U Požáru.
Rozdíl je patrný na první pohled.

. . .před...

a po...

Nebezpečný a poměrně frekventovaný úsek
podél ul ice Pražská bylo možné projít jen po
krajnici, nebo tímto nevzhledným místem. Po
dokončení stavby i zde můžeme říci "měníme
tvář obce k lepšímu"

. . .před...

a po...

. . .před..

a po...

Intenzivní práce probíhají také na chodníku v
Žernovce, v ulici Doubecká. Bylo rozhodnuto,
že ještě v letošním roce bude tento úsek
chodníku dokončen, včetně pochozí zámkové
dlažby
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Již začátkem volebního období byl pro investiční akce obce byl vytvořen strategický doku-
ment Místní plán obnovy vesnice, který vznikl na základě návrhu Mukařov-ska. Obsahuje
přehled investic minulých let a hlavně investiční projekty schválené zastupitelstvem obce k realizaci.
Různorodé projekty ze všech oblastí činnosti obce od stovek tisíc po stovky mil ionů korun jsou
provázané do rozpočtu obce, aby bylo zřejmé, kam investiční prostředky směřují a z jakých zdrojů jsou
financované.

Díky tomuto systému z dílny OS Mukařov-sko bylo možné v minulém volebním období realizovat 39
projektů za cca 29 milionů Kč, z čehož 61% bylo financováno dotacemi.

Díky skutečně intentivnímu úsilí zastupitelů o.s. Mukařov-sko se podaři lo získat dotace na
nejvýznamnější stavby v novodobé histori i obce - výstavbu vodovodu Region j ih a stavbu nové budovy
záladní školy, které nyní probíhají. Nutná podmínka pro další výstavbu vodovodu až k jednotl ivým
domácnostem, tj . přivedení vodovodu Region j ih do obce, j iž byla splněna.
Rozvoj ve školních kapacitách však nepředstavuje jen zmíněná stavba školy, ale také rekonstrukce MŠ
a otevření třetí třídy, výměnu oken z dotace MAS Říčansko a SZIF, či opravu střechy.
Takřka životně důležitá byla letošní přístavba kontejnerové budovy ZŠ Mukařov spolufinancovaná
spádovými obcemi. ZŠ má nyní více místa pro kmenové třídy i pro rozšiřování družiny, nebo zřízení
předškolních ročníků.
Výstavba kanalizace je kontinuálně připravována vzhledem k umístění nové ČOV a přepracování
projektu po digital izaci pozemkových map. Pro stávající ČOV je připravován projekt na zlepšení její
činnosti a to i s ohledem na životní prostředí - zejména lesní rybníky.

Velké projekty vyžadují zdravé fungování obce nejen uvnitř ale i navenek směrem ke státním orgánům
a dotačním subjektům. Mukařov-sko opakovaně potvrdi lo, že obojí zvládnout umí. Splni l i jsme slib o
stabil izaci financí obce (stabilní rating B+) a dodržujeme též tvorbu rezervy pro fond rozvoje obce, který
vznikl z návrhu OS Mukařovs-ko.

V O L T E Z N A L O S T I – V I Z I – Z K U Š E N O S T I – S T A B I L I T U

Zdravé finance = Investice v obci = Lepší bydlení nás všech
Ing. Přemysl Zima, místostarosta obce

Z našich akcí - Mukařov-sko zde žije s Vámi už osm let

. .pouťový jarmark..

. .mikulášská besídka..

. . lampionový průvod...

. . .koloběžkiáda...

. .vánoční strom obce...

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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Obnova historických památek - nezapomínáme na historii obce

Všichni kandidáti sdružení Mukařov-sko mají ke
své obci vztah nejen jako k místu kde žijí, ale i
jako místu, které má svou histori i - ať j iž přírodní,
hospodářskou, kulturní nebo náboženskou.

Snažíme se proto udržovat a obnovovat histo-
rické památky a významná místa, které nás s
minulostí spojují, ať j iž jsou to historické cesty,
naučné stezky nebo sakrální památky.
Obnovou a vytvářením naučných historických
stezek se snažíme připomenout život v našich
obcích a blízkém okolí v dobách dávno minulých,
způsob života i histori i některých míst.

Nezapomínáme ani na obnovu drobných histo-
rických staveb, jako jsou například pomníčky,
zvoničky nebo márnice a dbáme na údržbu a
vzhled okolí historických dominant naší obce -
kostela a hřbitova.

Výrazné změny k lepšímu jsme dosáhli také u
vodních nádrží, které v obcích máme, ať j iž to
byla revital izace břehu žernovského rybníčku,
kde bylo vytvořeno i odpočinkové místo v rámci
naučné stezky Po stopách kameníků, nebo
šťastnou volbou nového nájemce mukařovského

rybníka, který se významně zasloužil o změnu
jeho dříve neutěšeného vzhledu a dnes je zde
možné dokonce si i zarybařit v příjemném a
klidném prostředí.

Jak můžete vidět na protější straně, ctíme a
podporujeme i obnovení některých historických
tradic, ale zakládáme i nové a organizujeme při
těchto příležitostech nejrůznější setkání a akce,
jako je vítání jara, masopust, pouťový jarmark,
lampionové průvody nebo adventní rozsvěcení
vánočního stromu.
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1 . Rozšíření a přístavba mateřské školy Mukařov o 22 míst včetně nové kuchyně

(dotace KÚ Středočeského kraje)

2. Výstavba kruhového objezdu - křižovatka Buda (investor ŘSD ČR)

3. Oprava ulice Do chobotu a zpevnění povrchu (spolufinancováno obyvatel i ul ice)

4. Chodník od bus zastávky Pražská do Srbína

5. Posílení a rekonstrukce zdrojů vody Žernovka, modernizace vodáren

6. Chodník Srbín - druhá etapa, od návsi do ul. Nad obcí

(dotace KÚ Středočeského kraje)

7. Pokládka povrchu ze zámkové dlažby - chodník Školní

8. Pokládka asfaltového koberce, ul. Louňovická, Žernovka (investor KÚSK Střč. kraje)

9. Oprava ul. Na Moklině, asfaltový recyklát

1 0. Pokládka tichého asfaltu - celý úsek Kutnohorská/Pražská (investor ŘSD ČR)

11 . Kompostárna Čapik - likvidace biodpadu pro občany zdarma

1 2. Revitalizace břehu rybníka Žernovka, odpočinkové místo

1 3. Oprava historické zvoničky Žernovka (dotace MMR ČR)

1 4. Odvodnění ulice Do chobotu

1 5. Rekonstrukce dešťové kanalizace - pomoc obce o.s. Pod Budama (investor obec)

1 6. Úprava a rekultivace rybníka Mukařov, chov ryb, rybolov (nájemce p. Doskočil)

1 7. Odpočinkové místo - naučná stezka Po stopách kameníků (dotace MAS Říčany)

1 8. Odpočinkové místo - naučná stezka Po stopách kameníků (dotace MAS Říčany)

1 9. Nové veřejné osvětlení v ul. Do Chobotu

20. Prodloužení chodníku Kutnohorská

21 . Rekonstrukce části chodníku Kutnohorská

22. Nový chodník a veřejné osvětlení směr Tehovec - ordinace praktického lékaře

23. Nový chodník u nákupního střediska Pražská

24. Obnova historického křížku na Budech (o.s. Mukařov-sko, dotace MAS Říčany)

25. Projekt umístění nové ČOV pro Srbín a Žernovku

26. Výstavba nového chodníku Pražská/Do Podkovy

27. Výstavba veřejného osvětlení Do Podkovy

28. Odvodnění části ul. Na Dolách

29. Stavba vodovodu Region Jih (dotace SFŽP ČR + Svazek obcí Region Jih)

30. Stavba mostu přes Louňovický potok, ul. U Požáru

31 . Stavba chodníku v ul. Doubecká, Žernovka

32. Rekonstrukce chodníku v ul. Sportovní

33. Obnova a zkrášlení centrální části kruhového objezdu (o.s. Mukařov-sko)

34. Přístavba kontejnerové školy, navýšení kapacity o 1 20 míst

(spoluinvestor - sdružení spádových obcí)

35. Oprava povrchu ul. Fialková

36. Rekonstrukce chodníku v ul. Pražská

37. Stavba nové školy (dotace MF ČR)

Legenda k předchozí dvoustraně



Souběžně s tím již ale probíhaly zmíněné přípravy na přístavbu nové - zděné budovy školy pro 270
dětí. Díky intenzivním přípravám a zpracování projektu jsme mohli zahájit výběrové řízení na
dodavatele stavby a netrpělivě jsme vyhlížel i vhodný dotační titul . Zde je potřeba zdůraznit, že až díky
iniciativě poslankyně hnutí Starostové a nezávislí Ing. Věry Kovářové se podaři lo prosadit uvolnění
finančních prostředků na zřízení dotačního titulu pro stavby škol v obcích kolem Prahy a díky těmto
prostředkům byl titul začátkem června 201 4 také vypsán. Naše obec tol ik potřebnou dotaci obdržela a v
polovině srpna t.r. se j iž začlo se stavbou nové školy v hodnotě cca 30.000.000,- Kč, která má být
hotova v červenci 201 5. Tento projekt si vzal od počátku na starosti starosta Rudolf Semanský, který
vedle dohledu a pravidelného řešení detai lů stavby a postupu prací projednává se starosty okolních
obcí spolufinancování této stavby.
Na fotografi i níže můžete vidět aktuální stav - vybetonování základové desky nové školy, vedle pak
vizualizaci nové školy a spojovacího krčku, který umožní propojení staré i nové budovy a školní jídelny.
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Je to klišé a zároveň pravda. Děti jsou budoucností každého národa a pro své rodiče znamenají
spoustu radostí a taky starostí. A pro obec? Obec to má podobné jako rodiče, tím spíš, když má
dětí výrazně víc, než je celostátní průměr.

Děti jsou naše budoucnost

To je i případ Mukařova a většiny okolních obcí, do nichž se
díky masivní výstavbě na přelomu tisíci letí přistěhovala řada
mladých rodin, buď už s malými dětmi, nebo s plány, jak zde
založí rodinu.
A Mukařov je ještě ke všem „trojobcí“ a navíc má tu čest být
spádovou obcí pro široké okolí. Týká se to školky a ještě v
daleko větší míře školy. A i když dnešní legislativa spádovost
explicitně nenařizuje a lze se jí dokonce zcela zbavit (jak
můžeme vidět na příkladu nedalekých Říčan, které své školy
pro přespolní jednoduše uzavřely), Obec Mukařov se coby zřizovatel školy i školky chovala vždy
odpovědně a soustavně se snažila hledat řešení, která by ochránila práva domácích, ale zároveň
zachovala i tradičně dobré vztahy se sousedy z jiných obcí.

Díky této odpovědnosti a spolupráci se podaři lo
dohodnout společné financování přístavby kontejnerové
školy o jedno patro a v rekordním termínu během
letních prázdnin rozšířit kapacitu ze 1 20 na 240 dětí.
(Toto opatření umožnilo zajistit místo ve škole všem
nastupujícím prvňákům, z hlediska školy se ale jedná o
dočasné řešení, než bude postavena zděná přístavba,
pak budou kontejnery využívána pro školní družinu a
další mimoškolní aktivity.) I tak si ale žáci i rodiče novou
stavbu pochvalují a způsob řešení i příkladná
spolupráce mezi obcemi byly námětem jedné ze
zpravodajských relací TV Prima těsně před zahájením
školního roku.



Ing. Marcela Eichnerová, pověřený zastupitel pro Územní plán

O územním plánování a o dalším rozvoji našich tří obcí toho bylo už napsáno tolik, že asi
nemá cenu se moc opakovat. Stále mne ale překvapuje, jak velká část obyvatel vůbec nemá
ponětí, co by i pro ně tento důležitý dokument mohl někdy znamenat. A nejde jen o to, zda obec
bude zastavěna od horizontu k horizontu, protnutá úzkými slepými uličkami bez kousku přírodní
zeleně. Územní plán totiž neřeší jen to, kde a co se bude moci nebo nemoci stavět, ale například
i dopravní, vodohospodářské a environmentální dopady na dané území.

Asi největší pozornost byla územnímu plánu ze strany veřejnosti věnována poté, co se v něm na
návrh Odboru územního plánování objevil 50m široký hlukový koridor v celému úseku silnice I . třídy
Pražská/Kutnohorská. Toto omezení by v podstatě znemožnilo výstavbu, přístavbu i rekonstrukci
rodinných domů v blízkosti hlavní si lnice a tak nebylo divu, že se naši občané začali důrazně ozývat.
Ani my jsme s tímto návhem nesouhlasi l i a tak došlo na základě podnětu občanů, jednání starosty a
mne na Odboru územního plánování a následného usnesení zastupitelstva obce k odstranění tohoto
koridoru z grafického návrhu, včetně příslušných pasáží textové části ÚP.

V poslední fázi schvalovacího procesu měla a má veřejnost možnost seznámit se s výsledky naší
práce na tomto dokumentu a vzhledem k tomu, že schválení ÚP bude řešit až nové zastupitelstvo, stále
ještě má možnost předkládat své návrhy, námitky a připomínky k navrženému řešení. Je však již na
novém zastupitelstvu, zda je bude akceptovat, či nikol i .
Koncepce územního plánovaní musí pamatovat na všechny aspekty a důsledky zástavby, ať je

jakákoli , zejména na potřebnou infrastrukturu, která je tu stále nedostatečná a v jejím budování je třeba
pokračovat. Snažil i jsme se zamezit rozsáhlým záborům zemědělské půdy pro developerské projekty,
vel ikost stavebních pozemků a povinnost zachování poměru nezastavěného území oproti zastavěnému
pro všechny typy staveb jsme navýšil i tak, aby zde nevznikaly malé pozemky s velkými stavbami,
upřesnil i a zpřísni l i jsme podmínky pro všechny typy staveb - a co možná málokdo ví, vyřadil i jsme cca
5 hektarů pozemků z rozvojových ploch.

Protože jsme přípravou tohoto složitého dokumentu strávil i prakticky celé volební období, naší
představou bylo vydání nového ÚP ještě před jeho skončením. Vzhledem k rozsáhlosti a zdlouhavým
zákonným termínům, množství připomínek a námitek zaslaných po veřejném projednání jsme se sice
dostal i těsně pod pomyslný vrchol, j iž je ale j isté, že v tomto volebním období zemní plán obce
schválen nebude.

Územní plán - nejzásadnější dokument obce
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Jak víte, naše obec má v současnosti
platný územní plán, který byl však
tvořen na přelomu platnosti starého a
nového Stavebního zákona - obsahuje
tak některé nepřesné termíny, v
určitých pasážích umožňuje dvojí
výklad a nedostatečně reguluje
některé typy staveb. I proto by bylo
vhodné tento j iž přežitý dokument
nahradit bez zbytečných odkladů v
nejbl ižší domě Územním plánem
novým. Je třeba si uvědomit, že
jakákoli významnější změna tohoto
dokumentu znamená opět absolvování
celého schvalovacího procesu dotče-
nými orgány státní správy, nové
veřejné projednání s možností podání
připomínek a námitek občanů a až po
jej ich vypořádání může dojít k jeho
schválení. Netroufám si tedy
odhadnout, kdy může být nový územní
plán obce Mukařov schválen.



Otevřená komunikace, přívětivý úřad....
Rudolf Semanský, místopředseda o.s. Mukařov-sko, starosta obce
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V pátek 1 0. a v sobotu 11 . října se budou opět po čtyřech letech konat obecní volby.
Jistě se Vám při této příležitosti dostaly do ruky volební letáky Mukařov-ska i dalších
kandidujících subjektů, které se ucházejí o Vaši přízeň. Nemáte, ale pocit, že jste o některých
kandidátech během celého volebního období moc neslyšeli? Pevně věřím, že u Mukařov-ska
tomu tak nebylo a není. Otevřená komunikace a přívětivý úřad jsou jedním z našich mott již po
dvě volební období a nejen dvouměsíčník Mukařov-sko, ale i webové stránky sdružení a obce
jsou toho důkazem.

Ještě v době, kdy zástupci Mukařov-ska nezasedali coby zastupitelé v obecním zastupitelstvu, vznikl
na dvouměsíčník Mukařov-sko často přezdívaný „Mukařováček“. Psal se rok 2006 a časopis se stal
otevřenou platformou pro výměnu názorů a informací o dění v obci a o jejím směřování. Pravidelně
jsou zde zveřejňovány informace o spolcích a sdruženích, škole, školce stejně tak jako rozhovory se
zastupitel i a informace z vedení obce.
Když jsem časopis před dvěma roky od Vítka, tehdejšího šéfredaktora přebíral, netuši l jsem, kolik

práce dá získat všechny podklady pro jednotl ivé číslo. Jsem rád, že se nám podaři lo tradici
dvouměsíčníku udržet j iž více než 8 let a o to více mne těší, když se lidé ptají, kdy už najdou nové
číslo ve schránce.
Mukařov-sko komunikuje s Vámi, sousedy, také prostřednictvím webu www.mukarov-sko.cz. Podobně
jako časopis, má i náš web více jak 8-mi letou tradici a pravidelně Vás informuje o dění v našem
sdružení, připravovaných akcích a těm, kdo se nemohli z nějakého důvodu účastnit je k dispozici
rozsáhlá fotogalerie. Samozřejmostí je pa elektronická verze všech čísel Mukařov-ska.

Občany obce ale samozřejmě zajímá především obecní web na adrese www.mukarov.cz Nebojím se
říci, že od doby, kdy se ho ujal náš zakládající člen Vítek Šoupal v roce 2003, se nám jej podaři lo
přetvořit do podoby, kterou nám závidí okolní obce od Českého Brodu po Mnichovice. A především –
všimněte si jak málo obecních webů umožňuje otevřenou diskusi formou diskusního fora. Zcela určitě
si také zaslouží připomenout, že tyto stránky zvítězi ly v soutěži o nejlepší webové stránky obce „Zlatý
erb“. O kvalitách stránek svědčí j istě i to, že ho týdně navštíví skoro 2000 uživatelů.
Máme diskusní fórum, které je na rozdíl například od Říčan otevřeno i neregistrovaným uživatelům.

Občas mne však mrzí, že se do diskuse nezapojují i zastupitelé s ostatních volebních uskupení,
zejména když ve svém volebním programu mají zlepšení komunikace s občany jako jeden z
programových bodů.

Od obecního webu už je jen kousek k přívětivému úřadu. Být přívětivý jen na internetu nestačí a proto
se snažíme spolu s místostarosty vycházet vstříc i Vašim potřebám, co se týče návštěv úřadu mimo
stanovené úřední hodiny. Občané, kteří jsou v obci přihlášeni k trvalému pobytu mají u nás dveře
otevřené i mimo úřední hodiny a dlouho po skončení oficiální pracovní doby – stačí jen zvednout
telefon. V případě potřeby vyrazíme i přímo za Vámi do terénu, ať j iž se jedná o sousedské spory,
živelné pohromy, místní šetření nebo ověření podpisu nebo listin u starších a nemohoucích
spoluobčanů. Samozřejmostí jsou pro nás pravidelná setkání s občany, ať j iž na akcích, které obecní
úřad spolupořádá, nebo na veřejných schůzích organizovaných zejména k zásadním tématům
(naposledy územní plán obce). Avšak každý z Vás může také navštívit zasedání zastupitelstva obce.
Jsem rád, že mnozí tak činí a můžete se tak na vlastní oči přesvědčit, co to ti zastupitelé na úřadě do
noci řeší.

A pro ty, kteří tráví čas na internetu je tu Facebooková skupina Mukařov-Srbín-Žernovka.

Možná se ptáte, proč jsou tedy otevřená komunikace a přívětivý úřad naším heslem i pro následující
volební období? Odpověď je jednoduchá – tak jako během plynofikace a odkanalizování obce zanikl
před lety nekontrolovanými výkopovými pracemi starý obecní rozhlas a dokud jsme nazřídi l i nový,
občané nemohli být o důležitých událostech informováni j inak, než naším časopisem, případně letáky,
stejně tak může bez údržby a práce zaniknout i to, co dnes všichni považujeme za samozřejmé a co
nám okolní obce závidí.

Vidíte-li to stejně, chci Vás požádat: DEJTE NÁM SVŮJ HLAS – DÁME VÁM OPĚT SVŮJ ČAS!



Vážení spoluobčané,
na předešlých stránkách jsme se snažili představit Vám nejen naše aktivity, ale i některé

pozitivní změny, jimiž naše obec za poslední roky prošla. Je jen na Vás, zda je to pro Vás
dostatečným důvodem dát nám svůj hlas i v letošních volbách.

Náš volební program zůstává stejný. Základem je rozumné hospodaření obce, transparentní
využívání finančních prostředků (stejně jako v tomto volebním období, kdy jsme přes vítězství ve
volbách posty ve finančním a kontrolním výboru nabídl i zastupitelům i členům "konkurenčních"
volebních uskupení), přičemž z konkrétních oblastí pak za hlavní úkoly považujeme:

- Zachování rozumného a zdravého rozvoje obce, hospodárné využití veřejných prostředků
- Zásadní omezení rozšiřování zastavěného území do volné krajiny nebo na úkor životního prostředí
- Dokončení stavby vodovodu pro Srbín a realizaci zásobování pitnou vodou pro Žernovku
- Realizaci projektu výstavby kanalizace pro Srbín a Žernovku, získání dotace na stavbu
- Dokončení projektu rozšíření mateřské školy, získání dotace na její stavbu
- Aktivní získávání dotací
- Rozšiřování sítí chodníků, veřejného osvětlení a zkvalitňování stavu místních komunikací
- Podporu zřízení sociálních služeb v obci, včetně objektu s pečovatelskou službou
- Podporu a organizaci společenských akcí,místních spolků a sdružení
- Péči o pořádek v obci, veřejná prostranství a veřejnou zeleň
- Vytváření míst pro odpočinek, podporu sportovních a volnočasových aktivit dětí a mládeže
- Obnovu historických center obcí
- Spolupráci s okolními obcemi a městy, např. při společných projektech jako je řešení kapacit
školských zařízení, budování stezek a cyklostezek, zajištění bezpečnosti v obcích formou společně
zřizované jednotky obecní policie

- Vstřícná komunikace s občany, ať j iž osobně nebo např. prostřednictvím dvouměsíčníku Mukařov-
sko, webových stránek obce, e-mailem nebo telefonicky

Děkujeme Vám za podporu a za důvěru
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Jak volit v  komunálních volbách?

Ne nebojte se, nebudeme Vám říkat, že jediná správná volba je hlas pro Mukařov-sko. : -)
Pokud se tak ale rozhodnete, chceme Vám poradit, jak bude mít Váš hlas největší váhu.

Každý volič obdrží jeden volební lístek, na kterém jsou všechny tři "strany" jež v letošním roce
kandidují do zastupitelstva, každá s 1 5-ti kandidáty. K dispozici tedy máte 1 5 hlasů, které můžete
přiděl it konkrétním kandidátům tím, že na volebním lístku uděláte křížky před jej ich jmény, nebo
svůj hlas dáte jednomu z kandidujících uskupení - SDH Mukařov, Top09 nebo Mukařov-sko.
A jak na to?
Zákon umožňuje 3 způsoby vyplnění volebního lístku:
Metoda 1 : tzv. velký křížek - vyberete "stranu" a dáte křížek u jejího názvu, tím kandidátce
připadne všech 1 5 hlasů
Metoda 2: vyberete jednu "stranu" a zbylých 1 4 hlasů rozdělíte mezi jména ostatních kandidátů
Metoda 3: rozdělíte 1 5 hlasů mezi kandidáty různých "stran"

Pozor! ! ! Pokud zvolíte metodu 2, tedy udělíte velký křížek jedné "straně" a několik hlasů rozdáte
ještě kandidátům z jiných "stran", mějte na paměti následující: kandidátce s velkým křížkem se
od zdola odečítá tolik hlasů, kolik udělíte jiným kandidátům z jiných kandidátek.

Nejdůležitější informací ale je, že pokud dáváte hlas konkrétním kandidátům, dáváte svůj hlas
především "straně", za níž kandidát kandiduje a až poté se přihlíží i k tzv. preferenčnímu hlasu.
Zjednodušeně řečeno - pokud dáváte hlas Mukařov-sku a současně vyberete kandidáta z j iné
"strany", dáváte hlas se stejnou vahou i této j iné "straně".
Rada je tedy jednoduchá, pokud chcete volit Mukařov-sko, nejlepší volbou je velký křížek
před názvem Mukařov-sko na volebním lístku.



Ing. Marcela Eichnerová, Mukařov
předsedkyně o.s. Mukařov-sko,
Místostarostka obce (od r. 201 0) se
zaměřením na majetkoprávní a pozem-
kovou problematiku.
Zakládající členka o.s. Mukařov-sko

Rudolf Semanský, Mukařov
místopředseda o.s. Mukařov-sko
Starosta obce (od r. 2006). Za prioritu
považuje zejména bezpečnost v obci - a
to dopravy i obyvatel, výstavbu chodníků
a ochranu přírody a krajiny.
Zakládající člen o.s. Mukařov-sko

Ing. Přemysl Zima, Srbín
o.s. Mukařovsko
Zastupitel od r. 2006, od r. 201 0
místostarosta obce. Ekonom, věnuje se
rozpočtu obce a finančnímu a inves-
tičnímu plánování.
Zakládající člen o.s. Mukařov-sko

Robert Hegyi , Žernovka
SDH Žernovka
Servisní technik. Je certifikovaným
instruktorem v oblasti požární ochrany.
Své úsilí chce věnovat rozvoji obce a
oblasti bezpečnosti.

Ing. Patrik Třeštík, Srbín
o.s. Pro Srbín
Programátor. Předseda finančního
výboru obce. Podporuje zkvalitnění
služeb pro občany a rozvoj obcí.
Zakládající člen o.s. Pro Srbín.

Tomáš Bergmann, Mukařov
TJ Sokol Mukařov
Podniká v oboru gastronomie. Jako
člen finančního výboru se podílí na
dlouhodobém plánování. Chce i nadále
podporovat sport, kulturu a volno-
časové aktivity.

PhDr. Katerina Čadilová, Mukařov
místopředsedkyně o.s. Mukařov-sko
Národní koordinátorka Asociace regio-
nálních značek. Spoluzakladatelka
mateřského centra při o.s. Mukařov-
sko. Jako zastupitel se věnuje dotačním
projektům.

Karel Křepelka, Žernovka
SDH Žernovka
Profesionální hasič a lezecký záchra-
nář. Své úsilí chce věnovat bezpeč-
nosti , podpoře společenských aktivit a
rozvoji všech tří částí Mukařovska.

Kateřina Budínová, Srbín
Realizace a údržba zahrad a zeleně.
V zastupitelstvu se chce věnovat zlep-
šení stavu veřejné zeleně, veřejných
prostranství a celkového vzhledu
obce.

Alena Semanská, Mukařov
o.s. Mukařov-sko
Vedoucí pracovník v Centru sociální a
zdravotnické pomoci. Jako zastupitel
se zaměřuje na sociální problematiku
obce a kulturu.

Ing. Stanislav Müller, Mukařov
Projektant. Jako zastupitel se chce
věnovat dohledu nad rozumným
stavebním rozvojem všech tří obcí, a
ochraně přírody.

Mgr. Lukáš Podaný, Žernovka
SDH Žernovka
Recepční. V případě zvolení se chce
věnovat zejména oblasti rozvoje
služeb, bezpečnosti a rovnoměrnému
rozvoji všech tří částí obce.

Mgr. Eva Hegyiová, Žernovka
Pracuje ve školství. Své organizační
schopnosti by ráda využila v oblas-
ti rozvoje života Žernovky a podpoře
kulturního života obyvatel v našich
třech obcích.

Jan Uzel , Žernovka
SDH Žernovka
Soukromě hospodařící rolník. Jako
dlouholetý zastupitel se podílí na
práci pro obec. Podporuje zachování
klasického rázu obcí.

Tomáš Skalický, Mukařov
Sociální pracovník. Jako zastupitel
chce podpořit rozvoj sociálních
služeb v obci a podporovat
sportovní aktivity.
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