
   
 
Prezident  
a tanečky         

Možná se diví-
te nadpisu tohoto 
úvodníku. Jeho 
dvojsmyslnost 
však vyplývá  
z toho, že jsou 
před námi měsíc únor a březen, které s 
sebou každoročně nesou plesovou 
sezonu a jednou za 5 let také volbu 
prezidenta České republiky 

Zatímco volba plesu či bálu, na který 
na Mukařovsku vyrazíte, je volbou přímou 
– tedy věcí našeho uvážení, volba 
prezidenta je volbou nepřímou, tedy věcí 
rozhodnutí zvolených zákonodárců.  

Z čeho tedy bude možné vybírat?  
U prezidentských kandidátů je alespoň pro 
první kolo jasno. Na fotografii z počátku 
devadesátých let můžete vidět současné 
protikandidáty Václava Klause a Jana 
Švejnara ještě za jedním stolem. Kdo a zda 
vůbec zvítězí v 1. kole volby je dnes ještě 
hádankou. Budou-li okolo volby zase 
takové tanečky jako před 5-ti lety, může se 
stát, že nám dříve skončí plesová sezona.  

A z čeho můžeme vybírat my u nás na 
vsi? Přehled plesů a bálů najdete na 
poslední stránce v Kalendáři akcí. Plesy 
hasičské, sportovní a školní se opět utkají 
o naši přízeň. Je jich hned několik 
nepočítaje ty v okolí. Výhodou u plesů na 
rozdíl od prezidenta je ale to, že můžeme 
vybrat více než jeden a nebo také žádný 
(což by ale jistě byla škoda). 

Ať už tedy volba bude jakákoliv, přeji 
nám, aby muzika nehrála falešně a hlava 
nás ráno nebolela.   

 

Vítek Šoupal, předseda OS Mukařov-sko 
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Dvouměsíčník pro Mukařov, Srbín a Žernovku 

Obecní statistiky 
Rudolf Semanský, starosta Mukařova 

Na posledním prosincovém zasedání 
zastupitelstva  se v souvislosti s 
kapacitou školy a školky a celkovým 
počtem obyvatel v naší obci otevřela i 
otázka, kolik obyvatel zde vlastně není 
přihlášeno k trvalému pobytu.  

Zpracováním statistiky, která vycházela 
zejména z údajů katastrálního úřadu, jsme 
s překvapením zjistili, že v každé z našich 
tří obcí má skoro třetina domů určených k 
trvalému bydlení majitele, který v obci není 
přihlášen. Tento neutěšený stav znamená, 
že i když zde tito lidé často žijí a využívají 
služeb obce (komunikace, osvětlení, sítě), 
prostředky z rozpočtového určení daní za 
tyto občany získávají obce, kde jsou trvale 
přihlášeni. Naší obci pak samozřejmě tyto 
prostředky na projekty a opravy 
infrastruktury chybí. 

Mukařovsko má rozlohu 632.43 ha.  
V Mukařově  bylo  registrováno  k 1.1.2008  

 

… pokračování na str. 3 
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Starosti starosty 

Rudolf Semanský, starosta obce 

Více než rok funkčního období nového zastupitelstva je za námi a v letošním roce, 
který někdo považuje za osudový kvůli oné osmičce na konci, nás čekají další úkoly, o 
kterých se sice již nějakou dobu hovoří, ale stále čekají na realizaci nebo dotažení do 
konce.  

Řeč je o chodnících, vodovodu a kanalizaci, rozšíření mateřské a možná i základní školy, 
další etapě rekonstrukce čističky odpadních vod, opravě, rekonstrukci a rozšíření komunikací 
a v neposlední řadě i boj o získání dotací na tyto akce. 

Protože nejvíce jsou v poslední době slyšet hlasy volající zejména po dokončení chodníku do 
Srbína, dobrou zprávou jistě bude, že již probíhá výběrové řízení na zhotovitele a ihned jakmile 
to dovolí klimatické podmínky, práce na chodníku budou zahájeny.  

Na Srbíně bude v letošním roce rozsah investic vůbec 
nejvýznamnější – vedle chodníku bude hned na jaře zahájena stavba 
dětského hřiště, neboť všechny herní prvky jsou již vyrobeny a čeká 
se vlastně jen na lepší počasí, dále budou zahájeny projektové práce 
na druhé části chodníku od návsi směrem k ul. Nad Obcí, pracuje se 
na řešení co nejvhodnějšího propojení ulice U Požáru v návaznosti 
na probíhající výstavbu, v plném proudu je zpracování projektové 
dokumentace pro vodovod a kanalizaci, úpravu si jistě zaslouží i 
srbínská náves, kde je plánováno vysazení nových lip, neboť 
stávající již téměř odumřelé stromy hrozily při silnějším větru 
dokonce nebezpečím úrazu nebo poškozením majetku. 

Jako každý rok stojíme před problémem nedostačující kapacity šk
v případě školky znamená odmítání dětí do předškolní výchovy. Jediným řešením je rozšíření 
budovy o jednu třídu a v tomto směru byl již zadán i projekt.  

oly a školky, což zejména 

Se základní školou je situace trochu složitější – více než polovina žáků navštěvujících školu 
není z našich tří obcí, ale veškerou tíhu investic na rekonstrukci a rozšíření neseme pouze my. 
Starostové okolních obcí byli v této souvislosti osloveni a požádáni o výraznější finanční 
příspěvek, který by pomohl rozvoji školy. Nesetkáme-li se s odezvou, nezbude nám, než na 
přístavbu zapomenout a děti z okolních obcí začít odmítat. 

Je trochu škoda, že od tohoto roku se počet zastupitelů snížil na 
pouhých dvanáct členů, neboť 
jeden ze zastupitelů se rozhodl k 
poslednímu dni roku 2007 
skončit a rezignoval na mandát.  

V letošním roce bude již 
konečně možné na našem 
obecním úřadu ověřovat 
podpisy, listiny a další 

dokumenty, kvůli kterým jsme dosud museli jezdit 
například do Říčan. Věřím, že to občané uvítají a trochu 
nám to zjednoduší život. 

Zubař v Mukařově  
MUDr. Patrik Kardoheli 
 

budova obecního úřadu/pošty 
Příčná 11, Mukařov - 251 62 
 

tel: 776 455 706 
 

Ordinační hodiny: 
 Po, Út, Čt   8 -13 
 Středa 12-18 

Pátek    xPřeji Vám všem dobrý a úspěšný rok 2008! 
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Obecní poplatky  

Rudolf Semanský, starosta 
V závěru roku 2007 jsme absolvovali 

několik jednání ohledně cen s provozo-
vateli vodovodu a kanalizace a odvozci 
komunálního odpadu v obci Mukařov. 
Výsledkem tohoto jednání je, že se nám 
pro rok 2008 podařilo i přes všeobecné 
zdražování udržet nejen ceny vodného a 
stočného, ale dokonce dosáhnout snížení 
cen za odvoz komunálního odpadu 
- u některých typů svozu dokonce velmi 
výrazně (v průměru o 8,8%). 

 

Jednání o vodném a stočném předcházel 
jako každoročně cenový návrh provozovatele 
- fy Veolia a.s. (dříve V.A.K Říčany) . S těmito 
cenami jsme nesouhlasili, a tak bylo 
vyvoláno jednání za účasti zástupců 
provozovatele, finančního výboru obce a 
starosty. Při tomto jednání se po kontrole 
položek podařilo dosáhnout snížení ceny 
vodného o téměř 2,-Kč/m3 oproti 
navrhované výši. Ceny vodného a stočného 
pro rok 2008 pro Mukařov a Srbín - i po 
zvýšení DPH z 5% na 9% - tedy jsou:  

• vodné  - 26,70 vč. DPH,  
• stočné  - 36,20 vč. DPH 

Ceny za komunální odpad jsou 
stanoveny Obecně závaznou vyhláškou a 
tabulka s cenami platnými pro rok 2008 již 
byla rozeslána občanům společně se 
složenkou pro letošní rok a známkou na 
popelnici.  

80-ti litrové popelnice stojí 1840,-Kč 
(52 svozů), 1250,-Kč (26 svozů).  
120-ti litrové nádoby stojí 2040,-Kč (52 
sv.), 1710,-Kč (41 sv.) a 1400,-Kč (26 sv.). 
240-ti litrové nádoby stojí 3550,-Kč (52 sv.) 
a 2560,-Kč (26 sv.). Pro chataře je známka 
na 13 svozů ve čtvrtletí za 650,-Kč. 

Pokud se někdo rozhodne typ svozu pro 
letošní rok změnit, měl by kontaktovat buď: 

• firmu ASP, tel. 323 605 483 nebo 
mailem: j.jeriova@sulo.cz  

• OÚ Mukařov, tel: 323 660 246 nebo 
mailem: obec@mukarov.cz.  

 

Rozpočet obce na rok 2008  
Vít Šoupal, člen finančního výboru  

Sestavování rozpočtu na letošní rok 
započalo již v loňském listopadu. Finan-
ční výbor při tom vycházel z plánu strate-
gických iniciativ, které si zastupitelstvo 
stanovilo na počátku volebního období a 
průběžně je aktualizuje. Do rozpočtu byly 
zařazeny příspěvky na aktivity organizací 
a sdružení z Mukařova,Srbína a Žernovky. 

V okamžiku psaní tohoto článku byl ještě 
rozpočet těsně před schválením. Schválený 
rozpočet tak naleznete na webových strán-
kách obce (www.mukarov.cz). O projektech, 
na jejichž realizaci jsou v roce 2008 
vyhrazeny v rozpočtu peníze, se můžete 
dočíst také v článku Starosti starosty. 

Zmíním se proto o rozpočtu jako celku. 
Rozpočtové výdaje včetně rezervy 1 milion 
Kč. jsou 18,3 milionu Kč. Předpokládané 
příjmy jsou ve výši 15,5 milionu Kč a pro 
úhradu schodku rozpočtu bude použito 
přebytku roku 2007, který činí 2,8 milionu 
Kč. Loňský přebytek byl způsoben příznivým 
vývojem daňových příjmů. 

Provozní/mandatorní výdaje rozpočtu 
činí 51%. Rezerva je ve výši 6% a na 
projektové výdaje zbylo v letošním roce 
přibližně 8 milionů Kč, což je o 2/3 více než 
v roce 2007. Byť přes 1 milion odčerpá 
doplatek za školní kotelnu, věříme, že se 
v letošním roce podaří dodělat více projektů 
než vloni. Úkolem nadále zůstává získávat 
další finanční prostředky z dotačních titulů.  
 

 

Obecní statistiky 
- pokračování ze strany 1 

1 065 adres v 64 ulicích. V obci je k 
trvalému pobytu (nebo jakémukoliv 
platnému pobytu cizince, azylanta) 
přihlášeno 1 705 obyvatel, z toho je 
678 mužů nad 15 let, 160 chlapců do 15 let, 
712 žen nad 15 let, 155 dívek do 15 let. 
Hustota osídlení je 270 obyvatel na kilometr 
čtvereční.  

Pro porovnání při Sčítaní lidu, domů a 
bytů v roce 2001 žilo v Mukařově 1232 
obyvatel.  

mailto:j.jeriova@sulo.cz
mailto:obec@mukarov.cz
http://www.mukarov.cz/
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Polemika - Potřebuje Mukařov 
rozšíření školy? 

Do letošního prvního čísla časopisu 
zařazujeme nově rubriku „Polemika“. 
Prvním tématem, které jsme si vybrali, je 
rozšíření školy. Otázku na nutnost rozšíření 
školy jsme položili ředitelce školy Janě 
Novotné a zastupiteli a členu finančního 
výboru obce Vítu Šoupalovi. 

 
ANO – je to zkrátka potřeba 

 Jana Novotná, ředitelka ZŠ Mukařov 
 

V poslední době, kdy se v Mukařově i 
jeho širokém okolí staví nové a krásné 
rodinné domy, vyvstává do popředí 
důležitá otázka: kam budou chodit do 
školy všechny dětičky, které se do 
nových domů nastěhují nebo se v nich 
narodí? Samozřejmě, Mukařov školu má a 
je to největší budova v obci. Ale přesto tato 
budova nestačí již dnes, natož za pár let. 
Problém není ve velikosti tříd, ale v jejich 
počtu. Již v minulých letech se situace řešila 
využitím budovy bývalé zvláštní školy, kam 
byly umístěny dvě třídy a dvě oddělení 
družiny. Jenže rok se sešel s rokem a dětí 
stále přibývá. Neříkám bohužel, jsme tomu 
rádi a také bychom všechny ty děti rádi 
umístili, aby nemusely jezdit do vzdálených 
obcí, které již mají kapacitu též omezenou. 

V současné době je na naší škole 15 tříd 
a jedna odborná učebna chemie a IKT 
Centrum. Několik let po sobě končí jedna 
9.třída a nastupují dvě 1.třídy. Bude tedy 
potřeba minimálně 18 tříd, ale aby byla 
výuka kvalitní, moderní a poutavá, neobejde 
se bez odborných učeben. Kde je vzít? Uvnitř 
budovy už opravdu nenajdeme metry 
čtvereční, které by se daly přestavět na 
učebny. Zbývá přístavba. Chápu, že 
investice na tuto akci jsou obrovské, ale je 
možná jiná volba? 

Jednou mi byl sdělen názor, že budeme 
do školy přijímat děti jen z Mukařova ...? To 
je čirý nesmysl, takových dětí není většina a 
nakonec by nám stát pro nedostatek dětí 
třeba školu zavřel. Mají okolní obce na 
stavbu nových škol? Myslím, že situace s 
financemi je podobná ve všech obcích. Volná 
kapacita je snad nejblíže na školách v Uhři-
něvsi, pak až v Praze. Neumím si představit, 
že bych posílala malé děti samotné do školy 
do Prahy. Ne všichni rodiče mohou své děti 
vozit každodenně do školy. Nemyslím si ani, 
že za pár let děti odrostou a nebude jich 

dostatek. To je otázka velmi dlouhodobá, 
nežijeme zde na sídlišti. Rodinné domy 
zůstávají rodinám i v dalších generacích, a 
děti se zde budou rodit stále. 

A došlo-li by přeci k poklesu počtu dětí, 
který odhaduji nejdříve za 20 let a nemyslím 
si, že by byl velký. Proč nevyužít stávající 
místnosti na odbornou výuku, případně i pro 
využití volného času dětí i dospělých? 

Chceme-li, aby děti měly pohodlnou 
cestu do školy, nemusely vstávat v 5 hodin, 
aby se do školy dostaly včas, chceme-li, aby 
jim výuka dala vše, co má, nemáme jinou 
volbu, než jim toto umožnit. Je to "běh na 
dlouhé tratě", který musí začít přístavbou. 
Proto se snažím o rozšíření školy, je to 
zkrátka potřeba. 
 
Existují tři řešení 

 Vít Šoupal, finanční výbor obce  
 

Zastupitelstvo obce stojí před problé-
mem, jak s omezeným rozpočtem vyřešit 
budoucí nedostatečnou kapacitu základní 
školy v Mukařově.  

Naše základní škola loni přijala dvě třídy 
prvňáků. Ze 42 dětí bylo těch našich 
menšina (13). Zbytek dětí byl z osmi dalších 
okolních obcí. Jak víme z obecních statistik, 
počet narozených dětí v posledních 5 letech 
roste. Lze však předpokládat, že našich dětí 
v horizontu 3let nebude více než jedna třída. 

Řešení této situace se podle mne nabízí 
v zásadě tři. 1) rozšířit některou ze stáva-
jících budov, 2) najít jiné vhodné prostory 
pro otevření dvou tříd v Mukařově nebo 
okolí, 3) otevřít v daných letech pouze jednu 
třídu pro „naše“ děti. 

Nejlepší variantou z pohledu fungování je 
samozřejmě varianta rozšíření školy. 
Problém ovšem je v tom, že okolní obce, 
které byly v minulém roce naším úřadem 
osloveny, nejeví zájem pomoci Mukařovu 
s investicí v rozpětí 5-10 milionů a obec již 
z vlastního rozpočtu hradí loňskou výměnu 
kotelny za 3,5 milionů korun. V letošním 
roce bude tedy zapotřebí vést intenzivní 
jednání se starosty okolních obcí. Podle 
mého názoru by mělo být vedeno i o mož-
nosti dočasného umístění zmiňovaných 2 
tříd v objektu v některé z okolních vesnic.  

Nedojde-li však k dohodě, je možné, že 
bude nakonec nutné přistoupit ke třetí 
variantě. Možnost získání dotace na rozší-
ření školy se jeví jako malá zvláště proto,  
že v minulém roce získaly sousední Říčany 
přislíbenou dotaci 150 milionů korun na 
výstavbu své 3. základní školy.  
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Plynová kotelna – správná volba Vít Šoupal, člen finančního výboru 

Obecní úřad zajistil a zaplatil v loňském roce rekonstrukci kotelny v základní škole v 
rozsahu 3,5 milionu korun, která byla vyvolaná jejím havarijním stavem. Často se opakují 
dotazy na ekonomickou stránku tohoto rozhodnutí. Na následujících řádcích shrnu základní 
fakta ze studie, která provnává provozní náklady rekonstruované plynové kotelny s hypo-
tetickou kotelnou na pevná paliva (koks). Rekonstruovaná kotelna nahradila dvě dosloužilé 
původní kotelny na pevná paliva v základní škole, ale i škole mateřské. 

Základní výhody zvoleného řešení jsou ekologičnost plynového vytápění, úspornost 
centrálního řešení pro obě budovy a možnost vzdálené správy kotle (jedná se i o finanční 
úsporu, kdy není zapotřebí topičů). Pojďme dále k číslům. Předpokládaná výpočtová spotřeba 
tepelné energie pro obě budovy je 450 tisíc kWh za rok. Účinnost spalování koksu je 62% 
zatímco zemního plynu 92%, následně pak výhřevnost koksu je 27,5 tis. KJ/kg a 33 tis. 
KJ/m3 u plynu. Při ceně koksu 6,50 Kč/kg a plynu 10,24 Kč/m3 je následně cena získané 
energie koksu 1,37 Kč/kWh a plynu 1,12 Kč/kWh. 

Roční provozní náklady plynové kotelny by tedy měly činit přibližně 600 tisíc Kč což je  
o více než 160 tisíc méně než u hypotetické varianty kotelny koksové. Byť by mohla být 
realizace koksové kotelny o něco levnější než kotelny plynové, roční provozní úspory spolu  
s dalšími pozitivy již v horizontu 5-ti let jasně potvrzují správnost výběru plynové kotelny.  

Na závěr pouze malé konstatování. Dodavatel plynové kotelny byl transparentně vybrán ze 
tří nabídek, kdy nabídl jak nejlepší cenu díla, tak umožnil obci rozložit splátku do 2 let. Průběh 
realizace potvrdil, že volba byla správná i co do spolehlivosti partnera zakázku realizovat.  

Předvánoční sluneční dvůr   
 Vlastimil Zima, Sluneční dvůr 
 

Sluneční dvůr – klub rodičů a přátel 
zdravotně postižených dětí uspořádal 
v mukařovské sokolovně 15. prosince 
benefiční akci „Odpočiňte si od cukroví, 
přijďte na pohádky“.  

Během odpoledne mohli malí i velcí 
návštěvníci shlédnout loutkové představení 
skupiny Mandarinka  o příchodu Spasitele 
na svět, v podvečer pak na jevišti pohádku 

Pekelná nuda.  
Za odpoledne se 

podařilo vyrobit 7 
metrů dlouhou 
ozdobu na obecní 
vánoční strom. Malí 
i velcí soutěžili také 
v stavbě věží z kos-
tek na výšku. Ti, 
kteří vydrželi až do 

večera, měli šanci shlédnout nejnovější kus 
Antidivadelní společnosti Marza – Čurda 
Brabenec. 

Zimní fotbalová 
příprava  
 Zdeněk Týce,  
 

Družstvo dospělých 
TJ Sokol Mukařov se 
účastní zimního turnaje 
na umělé trávě v 
Kostelci nad Černými lesy, kde sehraje tyto 
zápasy s následujícími soupeři: 

 
Sobota 26.1.  - 13.00  - Tuklaty 
Neděle   3.2.  - 15.00  - Tuchoraz 
Sobota 9.2. - 15.00 - Kostelec  
Neděle 17.2.  - 13.00  - Kouřim 
Neděle  24.2. - 13.00  - Sadská 
Sobota  1.3. - 15.00  - Pečky 
Neděle 9.3. - 15.00  - Suchdol  
  
Družstvo starších žáků a starší 

přípravky TJ Sokol Mukařov se ve dnech 16. 
a 17. února 2008 zúčastní halových turnajů 
mládeže pořadaných OFS Praha-východ v 
Kostelci nad Černými lesy. 

 

Centrum informačních a komunikačních technologií (IKTC) v prostorách Základní školy 
v Mukařově slouží veřejnosti k práci s počítači, internetem a ke školením počítačové gramotnosti. 
Ve dnech středa a čtvrtek lze IKTC navštívit bez objednávky. V ostatních dnech lze po předběžné 
objednávce – písemné (zs.mukarov@quick.cz) nebo telefonické (323 660 234, 731 449 243). 
IKTC nabízí také možnost školení pro organizace. 

mailto:zs.mukarov@quick.cz
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Mikuláš naděloval mukařovské 
drobotě o den dřív 
 

Na tom, že 
Mikuláš chodí do škol 
a školek většinou 
jindy, než mu přika-
zuje běžný kalendář, 
není nic divného.  
V Mukařově ale měl  
4. prosince opravdu napilno. Nejen, že 
naděloval v místní školce, ale poprvé 
navštívil také děti v Mateřském centru, 
tedy v jeho prozatímním působišti  
v předsálí mukařovské sokolovny.  

Na první větší akci Mateřského centra se 
sešlo na třicet dětí od miminkovského do 
předškolního věku v doprovodu maminek, 
tatínků, babiček i dědečků. Odvážnější 
dokonce Mikuláši, čertovi a dvojici krásných 
andělů, či spíše andělek, předvedly říkanky 
a tanečky, které se v mateřském centru už 
stihly naučit, a Mikuláši trvalo pěkně 
dlouho, než rozdělil všechny dárky. Podle 
toho, co četl ze své kouzelné knihy, byly 
všechny děti tak hodné, že čert ani nemusel 
ukázat, co jistě dovede.  

V novém roce chystá Mateřské centrum 
rozšířený program – vedle úterních odpo-
lední (15-17 hodin) v sokolovně, kde se 
vyřádí hlavně větší děti, jsou připraveny 
pravidelné středy pro mimina a batolata a 
výtvarné čtvrtky, oboje od 15 hodin v 
budově školní družiny v Příčné ulici.  

Aby se tam dětem i maminkám v nových 
prostorách opravdu líbilo, pokusily jsme se 
místnost ještě více zútulnit. Jak se nám to 
povedlo, napoví fotky na našem webu - 
největší podíl má určitě paní Pavla 
Kroupová, která dětem namalovala na zeď 
pohádkovou krajinu. Více viz 
www.mcmukarovsko.estranky.cz. 

Katka Čadilová, za Mateřské centrum 

Nejen jarmarky na Srbíně  
 

Jezdíme všichni kolem, někdo se 
snaží a mine Srbínskou náves „jen“ 
šedesátkou, většina proletí okolo, slovy 
Brouka Pytlíka -  že „není možno ani po-
čítat kilometry, jinak by z toho byl 
světový rekord“. Možná i proto, že pohled 
neláká k pokochání se - z jedné strany se 
mračí špinavý rybníček, na druhé straně 
pláčou usychající lípy.  

Ale právě 
na tomto 
místě se jednu 
prosincovou 
neděli odpole-
dne (a bylo to 
16.12. ve 3 
hodiny) spěch 
zastavil a na 
Srbín dýchlo 
teplo Vánoc a 
úsměvy přá-
telských set-
kání. Občan-
ské sdružení 
Pro Srbín 
zahájilo touto akcí tradici Srbínských 
jarmarků – setkání sousedů, rodáků a 
příznivců Srbína.  

V prosinci se sešlo několik desítek 
dospělých, kteří se nad svařeným vínem a 
cukrovím mohli vzájemně poznat a pohovořit 
si, a dětí, které se aktivně vrhly do tvořivých 
dílniček. Z nich si odnesly zdobené perníčky, 
svícny, vánoční kolíčky, nebo ozdobily 
vlastnoručně vyrobenými hvězdičkami, 
zvonečky a řetězy obecní vánoční stromeček. 
Zlatým hřebem bylo zpívání koled, na již 
ztemnělé a jako kouzlem proměněné návsi, 
které vévodil kromě stromku i nádherný, 
skoro v životní velikosti vyvedený, Betlém.  

Děkujeme vám, kteří jste se přišli 
pobavit, děkujeme vám, kteří jste aktivně 
přiložili ruku k dílu. Díky vám všem se daří, 
sice malými krůčky, ale přece, naplňovat 
vytyčené cíle – oživit a zvelebit náš Srbín. 

A co nás čeká v nejbližší době? Ze 
společenských akcí - Jarmark velikonoční,  
z budovatelských - spolupráce s obecním 
úřadem nad rekonstrukcí návsi a vyřešení 
kauzy lípy. Chcete-li se dozvědět více nebo 
se připojit, napište nám na mail: 
pratele.srbina@seznam.cz. 

 

 Petra Porubová, o.s. Pro Srbín  

http://www.mcmukarovsko.estranky.cz/
mailto:pratele.srbina@seznam.cz
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Černá  kronika  
Neznámý muž zemřel při nehodě 

Ve 23:55 v sobotu 1. prosince byla 
nahlášena na operační středisko 
záchranné služby Středočeského kraje v 
Jesenici dopravní nehoda. V obci 
Mukařov (na ulici Kutnohorské u odbočky 
do ulice Na Moklině) havaroval osobní 
automobil a převrátil se na střechu.  

Auto vysokou rychlostí předjíždělo již na 
Vojkově a řidič zřejmě před Baštou na 
Budech nezvládl řízení. Vůz se po nárazu do 
rozvodné skříně elektrického vedení vznítil. 
V autě byl nalezen uhořelý mrtvý muž. 
Rychlá lékařská pomoc z Říčan již muži 
nemohla pomoci. 

Totožnost zemřelého zjišťuje Police ČR. 
Na místě také zasahoval Hasičský 
záchranný sbor. Zásah skončil po třetí 
hodině ranní a vyžádal si vypnutí proudu v 
části Mukařova.  www.zachranka.cz

 
Požár diskotéky Kravín v Srbíně 

Dne 1.1.2008 vyjížděly jednotky HZS 
SčK PS Říčany spolu s JSDHO Mukařov - 
Žernovka, Říčany, Tehovec, Struhařov, 
Kuří na ohlášený požár diskotéky v 
Srbíně.  Plameny   pohltily  obytnou  část  

 
 

budovy, ve které v době vzniku požáru 
spal majitel, jenž se v pořádku dostal ven.  

Oheň se podařilo lokalizovat a nedošlo k 
dalšímu šíření na hlavní část diskotéky. Po 
rozebrání střešní konstrukce se likvidoval 
zbytek požářiště, který se v době požáru 
rozšířil rychle vlivem plastových podhledů. 
Vyklidilo se vnitřní zařízení prostorů a 
vynesla ven požárem zasažená elektronika z 
kanceláře diskotéky. Na místě zůstala na 
dohled JSDHO Mukařov. Příčinu požáru 
šetří ZPP.  

 

 Matěj Mlčoch, hasič 
 
 

Naši sousedé v České televizi  Vítek Šoupal, Mukařov-sko 

Na konci přelomu  roku jsme měli možnost se na obrazovkách 
České televize setkat s dvěma obyvateli (sousedy) z Mukařova.  

 

První z nich byl známý malíř, držitel Oskara za 
kostýmy k filmu Amadeus, tvůrce uniforem pražské 
Hradní stráže, ale také vášnivý automobilista – 
Teodor Pištěk. V talkshow Uvolněte se prosím si s 
Janem Krausem povídali o začátcích u filmu, o jeho 
automobilu značky Saab a také o jeho aktuální výstavě v Praze. Zmínili se 
také o tom, jak žije v lesích u Mukařova a jak zde zavedli vodu. Video  

z pořadu najdete na: http://www.volny.cz/mukarov-sko/cl_uvolnete_se_prosim_pistek.htm  
 

Druhou naší "sousedkou", tentokrát v lednovém vysílání POKRu (POstřehy, Komentáře  
a Rady pro podnikatele), byla paní Naďa Kuštová, která již čtvrtým 
rokem provozuje masáže ve Vodní ulici kousek od hráze mukařovské 
nádrže. Poté co přišla o práci, když většinu svého života pracovala  
v Aeru Vodochody, stála v padesáti letech před nelehkou volbou  
- jak dál? Její volba padla na masérský rekvalifikační kurz,  
díky němuž máme u nás vynikající masérku. Nejen to, že začátky 
nebyly lehké, se můžete dozvědě v reportáži, na internetové adrese: 
http://www.volny.cz/mukarov-sko/cl_pokr_kustova.htm

 

http://www.zachranka.cz/
http://www.volny.cz/mukarov-sko/cl_uvolnete_se_prosim_pistek.htm
http://www.volny.cz/mukarov-sko/cl_pokr_kustova.htm
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Kalendář Mukařov-ska 
 

Únor 2008 
 6.  Zápis do 1. třídy  

ZŠ Mukařov (13:00-16:00) 
 9.  Sportovní ples - muk. sokolovna (20:00) 

Domácí zabíjačka - Montgomery Žern. 
12.  Dětský karneval - Mateřské centrum  

Mukařovská sokolovna (15:00-17:00) 
16.  Hasičský ples Žernovka - Montgomery  
22.  IV. školní ples - muk.sokolovna (20:00) 
 

Březen 2008 
 1.  Jarní turnaj v šipkách 501 D.O. 

Montgomery Žernovka (16:00) 
15.  Hasičský bál SDH Mukařov - muka-

řovská sokolovna (20:00) 
16. Velikonoční jarmark o.s. Pro Srbín 
22.  Dětský karneval - SDH Muk. - sokolovna  
22. Pletení pomlázky a malování vajíček 

Žernovka (14:00) 
24. Velikonoční pondělí - pomlázka 
27.  Zápis do školky v Mukařově (13:00-16:30) 
29.  Vynášení Morany -  Mateř. centrum 
  

Změna akcí vyhrazena 

 
 B  a  z  é  n  y 

Martin U Z E L 
 NABÍZÍME:  

Bazény  
 -  montované 
 -  "na míru“ z DLW fólie i ze skleněné mozaiky 
Rekonstrukci betonových bazénů,  
Bazénové příslušenství, 
Mobilní zastřešení, Sauny 
Poradenství, servis a údržbu bazénů 
Bazénovou chemii 
 Tel:  724 06 51 61 

 
 
 
 
 

 
Doubecká 98 

Žernovka 
251 62 
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