Vážení čtenáři,
úvodní fotka letošního prvního čísla i
počasí za okny dokazují, že se k nám po
několika letech vrátila krásná Ladovská
zima, se zasněženou krajinou, denními
teplotami hluboko pod nulou a
bruslením na zamrzlých rybnících. Sice

asi největší radost budou mít z tohoto stavu
dodavatelé energií, ale takováto zima má
prostě svoje kouzlo. Dovolím si v této
souvislosti upozornit na událost Ladovské
vepřové hody, kterou pořádá naše partnerská organizace Ladův kraj v rámci
Ladovské zimy dne 25. února v areálu
pivovaru velké Popovice.
Současné číslo Mukařov-ska se bude
věnovat především ohlédnutí za rokem
201 6, za akcemi, které se konaly v závěru
roku a které pořádala místní sdružení pro
malé i velké obyvatele našich obcí.
Samozřejmě, že akcí se konalo mnohem
více, než se nám na stránky časopisu
vejde, patří mezi ně například i výroční
schůze sborů dobrovolných hasičů Mukařov
a Žernovka, které jsou důležité i proto, že je
na nich schvalován plán práce na další rok,
zahrnující mimojiné právě i akce pro
veřejnost, jako jsou plesy, čarodějnice,
dětské dny atd. A že se tak děje, za to si
oba hasičské sbory zaslouží poděkování.
Velmi mne potěšilo, že se po nějaké době
do naší obce vrací i maškarní dětský
karneval, takže za obec jsme tuto akci
samozřejmě podpořili. Karneval se bude
konat, jako již tradičně, v tělocvičně TJ
Sokol Mukařov začátkem března. Pozvánku

na tento karneval najdete na zadní stránce
dnešního vydání, prozradit snad mohu, že
pro děti budou připraveny soutěže, kolo
štěstí, které je 1 00% výherní, malování na
obličej od profesionální malířky a kdyby se
snad ti úplně nejmenší nudili, bude pro ně
připraven herní koutek plný kuliček a
hraček. Věřím, že akce se dětem i rodičům
bude líbit a stane se zavedenou akcí v
plesové sezoně.
Začátek nového roku pro naši obec je ve
znamení několika dobrých zpráv - ceny
svozu komunálního odpadu zůstaly na
stejné úrovni jako v roce 201 6, schválený
rozpočet obce počítá s navýšením investic
do oprav komunikací a rozšíření sítě
chodníků, podařilo se schválit nový územní
plán a získali jsme potřebný počet dokladů
pro přiznání dotace na dokončení
vodovodu. Snad alespoň některé z těch
zpráv jsou dobrými zprávami i pro Vás.
Přeji Vám, vážení spoluobčané, aby i pro
Vás rok 201 7 byl dobrý, šťastný a
spokojený.
Rudolf Semanský, předseda Mukařov-sko z.s.
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Rudolf Semanský, starosta obce, z.s. Mukařov-sko

Další rok je za námi a jsem rád, že to byl rok úspěšný nejen co se týče staveb, jež se
podařilo zahájit a nebo dokončit, ale také - a to je důležité, že byl úspěšný i z hlediska
získávání dotačních prostředků, díky kterým budeme moci realizovat projekty, na
které by obecní rozpočet nemohl stačit.

Rozhodně tím nechci říci, že by na tom obecní finance byly špatně - naopak, díky navýšení
státního příspěvku z daní, ke kterému došlo před pár lety a také rozumnému hospodaření
mohly být při sestavování rozpočtu na letošní rok do projektů zahrnuty akce, na které se v
minulých letech nedostávalo, a nebo dostávalo jen v omezené míře. A i když se říká, že
opakování je matkou moudrosti, nechci je zde opět vyjmenovávat. Napsáno o nich bylo a
jistě ještě bude mnoho, nejen na stránkách tohoto zpravodaje. Navíc, nedávno jsem se
zmínil v tom smyslu, že nikdy nic by člověk neměl míti za definitivní - a tak je to i s
dotacemi. Dokud nemáme i ten úplně poslední podpis, dokud není vybrána firma, která
stavbu bude provádět, dokud není akce vyhodnocena jako úspěšná, vždy se něco může
zvrtnout, zkomplikovat..
Jak již jsem zmínil, mimo velkých vodohospodářských staveb, jejichž stavba bude letos
zahájena, chceme v letošním roce investovat také do dopravně bezpečnostních opatření v
obci. Rekonstruovány nebo nově zbudovány by měly být chodníky v místech, kde po tom
lidé nejvíce volají, stejně jako veřejné osvětlení, které stále v některých místech chybí.
Pro vyšší bezpečnost budou nově nasvíceny vybrané přechody v obci, a například v Srbíně
na ulici Choceradská, kde dlouhodobě registrujeme nedodržování rychlosti bude z Fondu
dopravní infrastruktury umístěn radar, který mimo rychlosti zobrazuje SPZ vozidel a data
bude v reálném čase zasílat na Krajský odbor dopravy a Polici ČR.
Za podstatnou informaci, z
hlediska rozvoje obce považuji
to, že na lednovém zasedání
zastupitelstva byl schválen
územní plán obce, dokument,
který nejen upřesní, ale hlavně
zpřísní pravidla, dle kterých
bude na uzemí obce možná
výstavba. Především je ale
tento dokument důležitý proto,
že obec bude moci požádat o
územní rozhodnutí na dokumentaci pro stavbu kanalizace
a čistírnu odpadních vod, jež bude sloužit pro Srbín, Žernovku a část Mukařova.
Střízlivý odhad je, že s výstavbou kanalizace by se začlo v následujícím volebním období.
Akce v hodnotě více než 200 milionů korun se samozřejmě neobejde bez dotace a patrně
ani bez bankovního úvěru. Mimoto obec samozřejmě již několik let spoří do tzv. fondu
rozvoje z prostředků, které jí plynou z pronájmu vodovodu a kanalizace v obci. Jsem rád, že
se všichni zastupitelé shodli na tom, že moderní obec by měla mít vybudován vodovod a
kanalizaci pro všechny občany. A dobré je, že to bude na dlouhá léta poslední rozsáhlá
investiční akce, neboť seznam velkých projektů: voda, plyn, kanalizace, škola, školka se tím
uzavře a v dalších letech už se budeme moci věnovat (resp. vedení obce vzešlé z dalších
voleb) rozsáhlejším rekonstrukcím místních komunikací, zkvalitňování vzhledu obcí a
životního prostředí.
Děkuji Vám všem, kteří nám vyjadřujete svou podporu
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Ing. Přemysl Zima, místostarosta obce, z.s. Mukařov-sko

Vážení čtenáři,
na této stránce jste si už zřejmě zvykli nacházet informace o vodohospodářské
infrastruktuře v naší obci. V době psaní tohoto článku se již podařilo zajistit
dostatečný počet dokladů, které jsou třeba pro přiznání dotace na vodovod pro Srbín
a Žernovku, a protože v minulých měsících a vlastně i letech bylo díky velké dotaci
SFŽP ČR na výstavbu vodovodu již mnohé napsáno, může se zdát, že vodovod je tím
hlavním, čím se obec zabývá. Ale ani projekt kanalizace není odsunut na vedlejší
kolej a celkově věnujeme čištění odpadních vod velkou pozornost.

Obec začátkem loňského roku zažádala o dotaci z Operačního programu Životní prostředí,
na rekonstrukci a intenzifikaci čistírny odpadních vod v Mukařově, kde byla úspěšným
žadatelem a dotaci získala. V letošním roce tak bude po téměř dvou letech projektování a
příprav zahájena výstavba tolik potřebné intenzifikace čistírny odpadních vod v Mukařově.
Linka odpadních vod bude doplněna drobnými stavbami v areálu, které umožní zefektivnit a
zlepšit činnost celé čističky. Jedná se o dostavbu objektu se stíranými česlemi pro
odstranění hrubých látek, jakéhosi prvního síta na nátoku. Poté bude linka vybavena
lapačem písku a novou, větší, čerpací šachtou, kde bude umístěno pracovní čerpadlo i se
záložním kusem (který se nyní do současné malé šachty nevejde). To vše proběhne za
nepřetržitého provozu čistírny bez nějakých omezení. Celkem dostavba vyjde na cca 4 mil.
Kč a projekt bude hrazen z větší části z poskytnuté dotace . Intenzifikace čistírny tak ukončí
nežádoucí stop stav napojování nových domů, který trvá již více jak dva roky a umožní
napojení dalších 1 00 EO (cca 25 domů, nebo bytů) v ulicích, kde je již uloženo kanalizační
potrubí. Další rozšiřování kanalizační sítě k této čistírně do celých nových ulic a lokalit není
zatím bohužel možné ani po intenzifikaci, neboť kapacita čistírny toto v blízké budoucnosti
neumožňuje. Jednak pro velmi nízký průtok v potoce Výmola, do kterého je zaústěna
přečistěná odpadní voda a který neumožňuje zásadní navýšení kapacity čistírny. Potom
také pro celkovou koncepci čistírny, která vznikla v devadesátých letech pro 20 domů a byla
různě dostavována a rozšiřována, takže je téměř zázrakem, že dnes dokáže pojmout více
než desetinásobné množství.
Dostavba kanalizace v Mukařově je tak závislá na výstavbě nové čistírny v Srbíně u
Požáru, jež kromě obsloužení Srbína a Žernovky pomůže odlehčit i stávající mukařovské
čistírně přepojením některých ulic na novou ČOV. Tím se uvolní další kapacita v Mukařově.
Projekt nové čističky a kanalizace v současné době prochází
revizí dokumentace pro územní
řízení, kde se řeší zásadní
problém umístění nátoku na
čistírnu po jejím přesunu podle
nového územního plánu. Pokud
se nyní ptáte, kdy že se nové
kanalizace dočkáme, věříme, že
i přes velmi náročné změny,
které nás čekají ve stávající
dokumentaci, a obsáhlou přípravu dotace je reálné stavbu
vybudovat ke konci tohoto
dotačního období EU.
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S lampiony v Mukařově již podesáté

PhDr. Kateřina Čadilová, koordinátorka KKCM , z.s. Mukařov-sko

V pátek 4. listopadu se na mukařovské návsi opět nahromadil zástup malých
postaviček s nezbytným vybavením – lampiony tradičními i netradičními, kupovanými
i vlastní výroby.
Byla opravdu zima, takže čaj i
svařák mistrně uvařený doma u
Houdků opravdu přišel vhod. Dětí bylo
hodně, napočítali jsme kolem tří
stovek, potěšilo i ovoce – jablka i
mandarinky – které dodal a částečně i
financoval místní obchod Vladimíra
Budského.
Průvod byl tak dlouhý, že když z návsi
odcházeli poslední opozdilci, čelo se
už blížilo zpátky ke kostelu. Chybu
neměl ani tradiční ohňostroj.
I když osobně nepamatuji všech deset
ročníků, s organizací akcí v obci se
snažím pomáhat už hodně dlouho. Akce pro rodiny mají úspěch stále – ať už je to právě
Lampioňák nebo vynášení Morany, či podzimní Koloběžkiáda, které pořádá Mukařov-sko,
nebo akce pro děti pořádané Sborem dobrovolných hasičů. Dokonce jsem zaznamenala, že
nám lidé, kteří bydlí ve městech, závidí. Opravdu si vážíme toho, že i v dnešní stále
uspěchanější době si tolik „sousedů“ najde čas na společné setkání na svépomocně
zorganizované akci. Potěší účast a ještě více ochota pomoci s přípravou a průběhem!
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Mgr. Jana Valentíková, Mgr. Zuzana Tůmová

Měsíc listopad jsme v naší školce přivítali „halloweenským“ karnevalem. Rej
veselých strašidýlek, duchů a jiných pohádkových bytostí se proháněl školkou celé
dopoledne a příjemně ho doplnila i hostina, kterou nám připravily maminky našich
dětí, za což jim moc děkujeme! Během měsíce postupně probíhaly projektové dny

věnované BARVÁM PODZIMU. Paní učitelky se postupně věnovaly ve všech aktivitách a
vždy po celé dopoledne jednotlivým podzimním barvám a děti mohly i přijít v oblečení
příslušné barvy do školky, což se jim velmi líbilo. Také k nám přijel náš oblíbený pan
fotograf, a tak měly děti hezký vánoční dárek pro své nejbližší. Koncem měsíce k nám opět
zavítalo Duhové divadlo s oblíbenou pohádkou „Sůl nad zlato“. Celý měsíc listopad jsme
ještě ponechali výstavu přírodnin a výrobků z nich v areálu MŠ. Výstava byla letos tak
krásná a inspirativní, že nám bylo líto jí ukončit v daném termínu a o měsíc jsme jí
prodloužili. Všem zúčastněným rodičům i dětem děkujeme za ochotu i kreativní přístup
k tématu. Adventní čas pro naše děti začal přípravou
ozdob na obecní vánoční strom, který chodí každoročně
zdobit. Na začátku prosince jsme ve školce přivítali
Mikuláše, čerty a anděly, kteří k nám letos přišli ze
základní školy, byli moc krásní, přívětiví, a tak se jich děti
vůbec nebály. Moc jim všem děkujeme.
Poslední divadelní pohádkou roku 201 6 byla „Vánoční
pohádka“, se kterou k nám přijelo Duhové divadlo. Ve
všech třídách také proběhly již tradiční vánoční besídky
pro rodiče doplněné o tvořivou dílničku, kterou připravily paní učitelky a malování hrnečků
s paní Daňkovou. Maminky našich dětí nám napekly samé dobrůtky, a tak jsme si všichni
užili velmi příjemné adventní setkání, kde si každý našel „to svoje“. Vyvrcholením adventu
v naší školce byla vánoční besídka a nadílka v jednotlivých třídách školky. S pořizováním
dárečků pro děti nám pomohli i někteří rodiče, a tak všem našim „Ježíškům“ moc
děkujeme. Všechnu tu radost a nadšení dětí jsme nafotili a vložili na webové stránky naší
školky. http://skolkamuk.rajce.idnes.cz/

Mikulášská besídka Kulturního komunitního centra Mukařov

PhDr. Kateřina Čadilová, koordinátorka KKCM , Mukařov-sko z.s.

K předvánočním akcím v našich končinách patří neodmyslitelně i návštěva Mikuláše
a čerta začátkem prosince. Tentokrát vyšla mikulášská besídka, organizovaná KKCM
ve školní jídelně na neděli 4. prosince.

Dětí, pro které byl připraven bohatý program, včetně her, zdobení perníčků a dalších ručních
prací, se sešlo opravdu hodně. A tak se v prostorech
školní jídelny tvořilo, zpívalo, tančilo a když se kolem
páté hodiny odpolední ozval zvonek a do místnosti
vstoupili Mikuláš, anděl a čert, bylo by slyšet i
špendlík na zem spadnout. Jen kdyby ten čert tolik
nedupal a nehudroval. Naštestí byly všechny
přítomné děti celý rok hodné a tak si čert nikoho
neodnesl a Mikuláš s andělem mohli rozdávat
sladkosti a drobné dárečky všem dětem, které na
mikulášskou besídku přišly.
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Rudolf Semanský, předsed Mukařov-sko z.s.

Jednou z tradic, která má již své pevné místo v kalendáři předvánočních akcí, je
adventní rozsvěcení vánočního stromu v Mukařově, na jehož přípravě se společně
podílejí zástupci všech místních organizací a obecního úřadu. I v roce 201 6 se akce

konala první adventní a zároveň poslední listopadovou neděli na návsi v Mukařově. Oproti
předešlému roku bylo příjemné počasí, přesto však nikdo nepohrdnul blízkostí otevřených
ohnišť a možností dát si svařené víno nebo čaj. V přátelské atmosféře a za doprovodu
vánočních koled, ať již prostřednictvím živého vystoupení žáků a učitelů základní školy,
nebo reprodukované hudby se sešlo mnoho lidí, kteří během večera stále přibývali, a před
samotným slavnostním rozsvícením, jež bylo naplánováno na šestou hodinu večerní,
odhaduji počet návštěvníků na návsi na cca třista, pravděpodobně i více.
Během večera si také návštěvníci, tak jako každý rok, měli možnost prohlédnout výstavu
betlémů a nebo si z místního kostela přinést adventní světlo. Výstava betlému v bývalé
knihovně se opět těšila velkému zájmu a děti určitě zaujal ručně vyřezávaný Betlém
českých pohádek, který obec získala darem. Krátce před šestou hodinou promluvil k
návštěvníkům pár slov pan farář Konstantin z Říčanské farnosti a s prvními údery
kostelního zvonu se do tmy rozzářil mukařovský vánoční strom.

Předvánoční posezení pro seniory

Jaroslava Kapustová, TJ Sokol Mukařov

Jako každý rok, tak i letos pořádal Obecní úřad Mukařov předvánoční posezení pro
seniory. Tato akce se koná vždy v prosinci, zpravidla třetí adventní neděli v restauraci
U kostela. Stalo se již pěknou tradicí sejít se v předvánočním čase, chvíli zapomenout na

vánoční shon, posedět, pobavit se s přáteli u kávy, občerstvení a dobré večeře. Zkrátka
strávit hezké nedělní odpoledne.
K pohodě a tanci přispěla živá hudba, která hrála nejen k poslechu, ale i tanci. Všechny
přítomné seniory na začátku přivítal starosta obce p. Semanský, který se akce každoročně
účastní. Program byl zpestřen o vystoupení žáků základní školy Mukařov, pod vedením
paní učitelky Kadeřábkové. Děti si pro přítomné hosty opět připravily pásmo vánočních
koled a vyrobily i krásná vánoční přáníčka. Kromě kulturního programu s živou hudbou je
pro návštěvníky této akce vždy připraveno občerstvení, aby tančící dámy a pánové nabrali
poté, co dotančili nové síly. Potěšilo nás, že na tomto setkání se nakonec sešlo krásných 41
návštěvníků.
Všichni přítomní se vždy dobře baví a shodují se, že i když ten rok opět utekl jako voda,
stojí za to udělat si čas a přijít se pobavit. A tak se při loučení těší na další setkání. Za sebe

i za obecní úřad si myslím, že i proto je důležité pořádání takovýchto akcí udržovat.
I my se těšíme na shledanou při dalším předvánočním setkání, v roce 201 7.
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Každoroční zamyšlení nad výsledky práce obce

Dr. Jaroslav Šalda, dotační referent OÚ Mukařov

Také do našeho Mukařova s přelomem roku tiše a nenápadně vstoupila zima. Je
škoda, že sníh a mráz nepřišly už v období Vánoc, ale adventní rozsvícení vánočního
stromu, mikulášské besídky i předvánoční setkání seniorů i tak vždy zpříjemní
sváteční atmosféru a očekávání příchodu nového roku.
A tak jako každý rok, jeho začátkem si říkám, že nastal čas se krátce ohlédnout za
uplynulým obdobím a seznámit vás zejména s tím, co Rada a Zastupitelstvo obce Mukařov
v oblasti rozvoje obce připravují do roku letošního.
Aktivity starosty, místostarosty, jednotlivých zastupitelů a pracovníků obecního úřadu, jsou
trvale zaměřeny na zajišťování rozvoje obce s co možná nejefektivnějším využíváním
obecního rozpočtu a s podporou dotací z nároedních i evropských fondů. Jen letmo
připomenu výstavbu nové základní a mateřské školy, dokončení další etapy přivaděče pitné
vody Region-Jih pro část katastru Srbín, zprovoznění objektu bývalé školní družiny v Příčné
ulici 61 pro aktivity Kulturního a komunitního centra Mukařov, které slouží všem věkovým
kategoriím našich občanů, rekonstrukce letitých rozlámaných povrchů chodníků položením
nové zámkové dlažby v Srbíně i Mukařově a rozšiřování veřejného osvětlení a nasvícení
výkonnými svítidly nad vybranými přechody pro chodce. Žernovka pak získala nový
kamenný rondel s dlážděním pro umístění kontejnerů na tříděný odpad. V oblasti služeb se
osvědčil řízený bezplatný systém sběru bioodpadu od občanů a jeho likvidace štěpkováním.
K tomu obec využívá z dotace pořízené svozové vozidlo a sadu 7 kontejnerů.
Zásadním dokumentem rozvoje Mukařova pro další období bude nový územní plán,
pořízený s přispěním dotace MMR, jehož konečnou podobu po pětiletém procesu příprav, a
projednávání schválilo v lednu Zastupitelstvo obce. Druhým významným rozvojovým
dokumentem, je každoročně upravovaný a zastupitelstvem obce schvalovaný Místní plán
obnovy vesnice pro Mukařov, Srbín a Žernovku. V něm jsou pro rok 201 7 navrženy další
investiční projekty, které budou moci být postupně realizovány s podporou možných
dotačních výzev i rozpočtových opatření obce.
Předně půjde o zahájení procesu výstavby rozšíření další části vodovodu Region-Jih, pro
zbývající část Srbína a celou oblast Žernovky. Připravuje se zadávací dokumentace pro
výběr zhotovitele stavby a půjde-li vše podle harmonogramu, obyvatelé těchto částí se
dočkají pitné vody možná ještě v tomto volebním období. V přípravě pro tyto katastry je také
projekt výstavby nové čistírny odpadních vod. S finančním přispěním spádových obcí bude
možné v několika etapách provést zateplení budovy staré školy a výměnu oken. K zajištění
vyšší míry bezpečnosti před řidiči, kteří přes Žernovku a Srbín zejména na silnici II/11 3
Českobrodská - Choceradská výrazně překračují rychlost, plánujeme osazení semaforů a
měřičů rychlosti, jejichž prostřednictvím chceme povolenou rychlost v obci kontrolovat a
usměrňovat.
Dotační výzvy Státního fondu životního prostředí zaměřené na revitalizaci nerybochovných
rybníků a nádrží v obcích do třech tisíc obyvatel jsou důvodem, abychom dokončili
projektovou dokumentaci pro odbahnění srbínské nádrže, včetně rozšíření a zpevnění části
hráze přiléhající k silnici. Na ní podél ulice Choceradská, pak bude vystavěn chodník, který
propojí ten stávající s ulicí Na Dolách.
Z výše popsaného je zřejmé, že i v nadcházejícím období roku 201 7 má zastupitelstvo obce
v souladu s volebními progamy svých členů zájem věnovat maximální pozornost dalšímu
rozvoji Mukařova s cílem, postupně zlepšovat a zkvalitňovat v něm život místních obyvatel.
Přeji vám proto příjemný a klidný rok 201 7, plný pohody a pevného zdraví.
Dr. Jaroslav Šalda
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