
 
Bezstarostná obec, ale kdeže 

Vítek Šoupal, Mukařov-sko 

Příprava tohoto čísla dvouměsíčníku 
kolidovala s několika důležitými událost-
mi v mém životě (malování domu, první 
zoubky našeho sviště, mé narozeniny …)  
a přičtu-li k nim ještě služební cestu  
v termínu uzávěrky, je malý zázrak,  
že držíte časopis v ruce. 

Nutno poznamenat, že s ohledem na výše 
uvedené jsem tentokrát nepodnikl maratón 
emailů, esemesek a výhružných telefonátů, 
abych přiměl všechny pisatele, kteří přispět 
měli, aby tak učinili. Inu co naplat, kdo 
uzávěrku nestihl, v časopise článek nemá.  

Abych tedy předešel zvídavým dotazům, 
rovnou uvádím na správnou míru, že se naše 
obec zatím nedostala do situace, kdy by 
starosta neměl "Starosti". Naopak pro samé 
starosti se s námi o ně nestihl podělit. Ale 
nebyl v tom sám, jak uvnitř čísla (ne)uvidíte. 
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Z obecních témat, která můžete průběžně 
sledovat hned na několika webech stojí za 
zmínku již avizované rozšiřování školy, jehož 
příprava pilně probíhá, a které by se mělo 
uskutečnit v létě během prázdnin.  

Obec se díky změně vedení kraje dostala 
do prekérní situace s rozšiřováním školky. 
Kraj nebyl po nástupu hejtmana Davida 
Ratha (ČSSD) schopen vyhodnotit dotační 
řízení z října loňského roku na rozšiřování 
škol a školek, v rámci kterého Mukařov žádal 
o příspěvek. Výsledky, které měly být známy 
v prvním kvartále, stále nikdo nezná. 

Kraj mezi tím rozhoduje jak poskytnout 
60 milionů korun na výstavbu jídelny 
základní umělecké školy v Hostivici u Prahy, 
kde občan Rath žije. Problém ovšem je, že 
žádná umělecká škola v této obci nestojí. Za 

podobnou částku přitom měl být opraven 
dětský domov v Pyšelích na Benešovsku, ale 
rada kraje schválenou dotaci zrušila… 

V červnu a červenci proběhne v Muka-
řově, Srbíně a Žernovce oprava povrchů ulic. 
Opět by se některé úseky měly opravit celé, 
jinde bude probíhat záplatování a vyzbudou  
i peníze na zlepšení povrchů některých 
starších neasfaltových komunikací. Snad  
to bude alespoň trochu poznat.  

Ruku v ruce s opravami silnic jde to,  
že na opravených silnicích se musí instalovat 
retardéry, protože si je pak někteří z našich 
spoluobčanů pletou se závodní dráhou.  

Abych nekončil negativně, jsem vždy rád, 
když vidím, že se u nás na Mukařovsku něco 
děje. Jak uvidíte v časopise, akcí proběhlo  
a chystá se zase hodně. Takže na viděnou 
třeba na Vítání prázdnin 27.6. nebo jen tak 
na procházce po stezce okolo rybníka  
v Mukařově. 
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Územní plán obce 
 Marcela Eichnerová, stavební výbor obce 

Rozhodnutím Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) ze dne 6.5.2009  (doručeného 
obci Mukařov dne 12.5.2009), č.j. 10591/2009-81/421 bylo zamítnuto odvolání obce 
Mukařov proti rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje (KÚSK) ze dne 
19.9.2008, č.j. 138785/2008/KUSK, kterým se: „ruší opatření obecné povahy 
zastupitelstva obce k vydanému územnímu plánu“. 

Územní plán vznikal za přímé spoluúčasti dotčených orgánů statní správy a zejména řady  
institucí  s ohledem na ochranu zemědělského půdního fondu, životního prostředí a na nutný 
rozvoj infrastruktury, která je v současné době zcela nedostačující. Z těchto důvodů byly v ÚP 
vymezeny veřejně prospěšné stavby (budování nové kanalizační a vodovodní sítě, nové 
komunikace,  úprava křížení  komunikací  za  účelem  zvýšení  bezpečnosti  provozu ), aby byly 
vytvořeny podmínky pro další rozvoj obce, protože současný stav zejména kanalizace  
a vodovodní sítě neumožňuje již napojení další výstavby. 

Charakter vytýkaných závad a nedostatků uváděných v zamítavém rozhodnutí je formální 
povahy a nic nemění na věcnosti schváleného zadání, konceptu i souborného stanoviska. 

V důsledku všech těchto skutečností  
Zastupitelstvo obce podniká ve spolupráci s 
KÚSK a MMR takové kroky, aby byly vytýkané 
závady odstraněny a územní plán obce vstoupil 
v platnost. O výsledcích jednání bude veřejnost 
informována.  

 

 

Povinnost hlásit pálení klestí  
se týká i Vás 
  Matěj Mlčoch, hasič z povolání 

Pomalu každý z obyvatel Mukařovska má 
občas potřebu zbavit se bio odpadu, jako je 
listí a nebo nějaké větve.  V takovém případě 
je nutné se rozhodnout, jaké možnosti likvidace komunálního bio odpadu využijete. Je 
možné si objednat kontejnery na bio odpad a nebo sáhnout po nějaké "alternativní" 
možnosti. 

Inzerce 

Věřím, že minimálně 50 procent lidí nesáhne ani po kontejneru ani po vlastním kompostu, 
ale hromadu bioodpadu potají vyveze na kraj lesa, nebo třeba na Žernovku k hasičské 
zbrojnici, nebo zvolí možnost ji spálit.  

Když dojde k poslední možnosti – tj. pálení, musí si každý uvědomit, že ovšem nejde tuto 
hromadu prostě zapálit a nechat ji bez dozoru shořet. Každý občan má oznamovací povinnost 
na příslušný Hasičský záchranný sbor (HZS) tento fakt nahlásit, tj. dopředu oznámit pálení na 
svém pozemku (spalování látek přírodního charakteru na hromadách).  

Dnes pro jednodušší a efektnější vyřízení této povinnosti je zřízena na HZS Středočeského 
kraje webová stránka, kde jednoduše pálení zaregistrujete. Díky tomu by se pak nemělo stát, 
že po zapálení hromady klestí, Vám za pár minut na to bouchají hasiči na vrata. Z ulice se 
těžko pozná, jestli Vám třeba náhodou nehoří dům.  

Adresa těchto stránek je: http://hzssk.webrex.cz/. Nezapomeňte vždy před pálením tuto 
skutečnost nahlásit!  
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Listárna na www.mukarov.cz – Semafor  
Dotaz: Rezine  27.4.2009 (11:02) 

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, kdy se dočkáme semaforu u zastávky MHD v Mukařově?  
Kiky reaguje: 27.4.2009 (11:50) 

To je dobrá otázka na kterou bych taky chtěla znát odpověď. Musím upřímně říct, že přejít 
je doslova horor....a to nevyjímaje přechodu pro chodce. 

Ví-)tek reaguje: 27.4.2009 (15:34) 
Dobrý den, 
jak jsem už psal 2.4. obec má peníze vyčleněny a je připravena vybudování přechodu zadat. 
Projekt je již hotov. Nyní se čeká na vyjádření Středočeského kraje, který se překvapivě do 
věci na poslední chvíli vložil i přes to, že policie i ŘSD s přechodem souhlasili. Kraj jménem 
své nové zástupkyně teď projekt zdržuje (?). 
Je to celé "trochu" na hlavu, zvláště pak když se před nedávnem kraj vyjádřil, že odstupuje 
od projektu kruhové křižovatky s tím, že se jedná o silnici I. třídy, která pod něj nespadá... 
Asi si budeme muset zvykat, že i u nás platí "Jiný kraj, jiný mrav." 
Vítek Šoupal - zastupitel 

Rudd reaguje: 3.5.2009 (19:00)  
Ještě k semaforu - Krajský úřad již variantu navrženou projektantem (kterého platil obecní 
úřad - stejně jako patrně celou realizaci) schválil, ovšem požadoval místní úpravy, díky 
nimž se celková cena vyšplhala na 1.100.000,- Kč … :-( … Nicméně, podali jsme i žádost  
o dotaci a tak věřme, že semafor bude ... vyhodnocení žádosti proběhne do léta, pokud 
nebudeme vybráni, tak - jak už bylo uvedeno - v rozpočtu je s více než 90% částkou na akci 
pamatováno.  
Rudolf Semanský – starosta 
 
 

Historická dopisnice 1918 – Villa "Charitas" Mukařov 
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Mukařovské čarodějnice 2009   
       Michal Pokorný, SDH Mukařov 

Stejně jako každým rokem pořádali mukařovští hasiči  
poslední dubnový den  stavění máje a pálení čarodějnic. 
Letošní termín čarodějnic si vyžádal přípravu již  
o víkendu. Předem jsme připravili májku, hranici i zázemí 
pro občerstvení a ozvučení. 

Ani letos nechyběl průvod čarodějnic, kterých bylo malých  
i velkých přes 30. S volbou nejhezčích masek nám opět 
pomáhala paní ředitelka Novotná se svým týmem. Děti si na 
hřišti mohly zasoutěžit v připravených soutěžích a opéct si 
zasloužené buřtíky. Příjemný večer  nám nezkazily ani dešťové 
přeháňky. Je na místě zde poděkovat všem, kteří nám 
pomáhali nebo tuto akci podpořili. 

 
 

Celoroční vyhodnocení okresního kola  
hry Plamen a soutěže dorostu                  Hrušková Markéta, vedoucí mládeže  

Ve dnech 16.-17.května 2009 se na hřišti u ZŠ v Úvalech konala jarní část hry Plamen 
a soutěže dorostu. Tato akce se koná již více než 35 let a i náš sbor se již dlouhá léta 
této soutěže účastní. 

I v letošním roce jsme se zúčastnili s družstvem starších žáků, s jednou dorostenkou  
a dvěma dorostenci. Všichni dorostenci soutěžili v kategorii jednotlivců. Při nácviku na tuto 
soutěž se vedoucí potýkali s problémy se sestavením členů družstva. Po dohodě s rodiči našich 
nejmladších se nám družstvo podařilo dát dohromady. I přes velmi nízký věk některých členů 
děti náš sbor statečně reprezentovaly, disciplíny plnily bez větších chyb a na všech disciplínách 
dosáhly platného času. V konečném hodnocení dosáhly na krásné 7. místo. Věříme, že tato 
parta dětí, která se na poslední chvíli podařila sestavit, v tomto složení vydrží a že z nějaké 
další soutěže si přivezeme i medaili. 

Velkého úspěchu dosáhli naši dorostenci, kteří se v celkovém hodnocení umístili na 2.  
a 3.místě a tím si vybojovali právo zúčastnit se krajské soutěže dorostu.  Tato soutěž se v 
letošním roce koná na našem okrese. Proběhne ve dnech 12.-14.6.2009 v Čelákovicích. Přejme 
jim, aby se jim dařilo i tady a aby co nejlépe reprezentovali jak mukařovské hasiče, tak i celý 
okres Praha-východ. 

 
 

Mukařovský uzel  
Dne 18.dubna 2009 se v mukařovské sokolovně konal již 4.ročník soutěže 

„Mukařovský uzel“ – soutěž ve vázání uzlů. 
Tuto soutěž pořádá Okresní odborná rada mládeže Okresního sdružení hasičů Praha-

východ ve spolupráci s SDH Mukařov. Této akce se mohou zúčastnit mladí hasiči a dorostenci 
ze všech sborů na našem okrese a účast není odepřena ani hostujícím sborům z jiných okresů. 
Soutěží  družstva a jednotlivci v kategoriích mladší, starší a dorost. 

Soutěž samotná probíhá uvnitř sokolovny a o zábavu a vyplnění volného času těch, kteří 
právě nesoutěží, se každým rokem starají členové SDH Mukařov. Vždy mají připraveno plno 
her, kterých se účastní nejen děti, ale i jejich vedoucí. 

Na letošním ročníku měl náš sbor zastoupení v kategorii mladší (6.místo), starší (6.místo)  
a dorostenci (4.místo).                    (hma) 
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Druhý ročník Žernovské 8-ky  
 Matěj Mlčoch, SDH Žernovka 

Dne 25. 4. 2009 pořádala jednotka 
SDH Žernovka soutěž s názvem 
Žernovská osmička. Jednalo se  
o požární útok se stříkačkami PS8 dle 
starých požárních směrnic. Tedy 
družstva v počtu 1+8. 

Atmosféra závodu byla výborná, počasí 
bylo nadmíru nakloněno všem 
zúčastněným, snad jen počet družstev 
mohl být početnější, jelikož z přihlášených 
12 družstev přijelo pouze 5. 

Duch závodu byl v rytmu pohody  a spíše recese, než jak známe z klasických závodů  
v požárním útoku, kdy nejde tak o hasičskou soutěž, jako spíš o atletický výkon. 

Závodníci dobře posilněni dobrotami, které nabízel místní hostinský Uzlík ve vojenském 
stanu, včetně alko a nealko nápojů, na vlastní kůži pocítili, když po dobře odvedeném útoku 
zklamal třeba strojník, který měl plné ruce práce se starou mašinou nebo, když vyplašená 
čtyřka zapomněla hodit přívodní vedení do kádě. 

Pevně doufáme, že příští ročník bude z hlediska počtu družstev silnější a že i diváci si 
najdou cestu a zavítají do 700 let staré obce Žernovka. 

Výsledky: 1. družstvo Žernovka, 2. družstvo Modletice, 3. družstvo Popovičky, 4. družstvo 
Svojšovice, 5. družstvo Štíhlíce. 

 
 

Hasičská soutěž v Tehově 
           Michal Pokorný, SDH Mukařov  

K příležitosti 700 let od založení  obce Tehov pořádali Tehovští hasiči   
23. května soutěž v požárním sportu. Celkem se do Tehova sjelo 10 družstev.  

I hasiči z Mukařova přijeli podpořit tyto oslavy a zúčastnili se s družstvem mužů. Díky 
pečlivé přípravě a odhodlání se našemu družstvu dařilo a tak jsme  
se s časem 35,97 umístili na 1. místě.   

Podobný úspěch zaznamenala naše 
družstva již na Okrskové soutěži hasičů, 
která probíhala na hřišti v Klokočné  
na počátku května. Tam naši starší muži 
obhájili loňské prvenství opětovným ziskem 
putovního poháru a mladší muži skončili na 
pěkném třetím místě. 

Chtěl bych poděkovat všem, kteří věnují 
svůj čas, pilně se připravovali a připravují 
na všechny tyto soutěže.  

Přejme si, aby nám štěstí přálo i v 
příštím týdnu, kdy pojedeme poměřit své 
dovednosti na okresní kolo do Staré 
Boleslavi. 
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Mateřské centrum rozšířilo dětské hřiště v M
 

Díky grantu  v hodnotě téměř 58.000,- Kč  
s

ukařově 
Katka Čadilová, MC Mukařov-sko 

z nadace Arbor vitae
e Mateřskému centru podařilo v dubnu rozšířit mukařovské hřiště 

(vybudované vloni částečně svépomocí) o další prvky – volně stojící 
houpačku, hrazdy, provazové žebříky  
a „provazochodce“.  

Maminky se postaraly i o jarní úpravu terénu a doplnění 
trávníku, chybějícího po výkopu vodovodu. Trávě se zatím ven 
moc nechce, ale doufejme, že se brzy zazelená. Celý prostor by 
měl obecní úřad ještě doplnit o lavice a stůl podobné těm, co 
jsou  nově rozmístěny okolo rybníka.  

Novinky nabízí i program Mateřského centra – od května 
funguje každé pondělí od 10 hodin v družině „Herna  
s angličtinou“ – nenásilné seznamování s jiným jazykem pro 
děti a oprašování znalostí pro maminky. Den dětí oslaví MCM i 
letos loutkovým představením pro děti (27. května) a po 
prázdninách se bude na své malé i větší návštěvníky těšit  
s novým rozšířeným programem. (Více se postupně dozvíte na 
našem webu www.mcmukarovsko.estranky.cz)  

 
 

Mateřská školka   
               Dana Tůmová, ředitelka školky 

nala besídka ke k, která se všem velice líbila, protože 
nkám předvedly ram a

ám 
náv

Čekají nás soutěže, divadelní představení s pohádkou a možná i něco 
nov

V měsíci květnu se ko Dni mate
děti byly šikovné a mami pěkný prog  připravily zajímavé dárky. 

Dopravní dopoledne se nám vydařilo, protože nám přálo počasí. Děti s radostí závodily, 
soutěžily a plnily různé úkoly z dopravní výchovy ( účastnila se celá školka). Líbí se n

štěvy Solné jeskyně, učíme se správně dýchat a děláme něco pro zdraví.  

Na konec května si děti vyrobí dřevěnou hračku s odborníkem, který jim také ukáže,jak se 
zpracovává dřevo. 

V červnu se těšíme na oslavu MDD a na překvapení, které si pro nás připraví paní učitelky 
a naše maminky. 

ého? V polovině června jedeme všichni na školní výlet na zámek Berchtold, kde budou 
pohádkový skřítci, zvířátka  a divadélko. Koncem června čeká  předškoláky rozloučení s naší 
školkou v podobě „ Malé maturity“ a potom „ Hurá na prázdniny!“     

 
 

Jarní vítání občánků 
             Jaroslava Kapustová, zastupitelka obce  

ravil Obecní ú ařov, vítání občánků, kteří se narodili
Mukařo

, které 
pře

Na sobotu 23. května přip řad Muk  
v našich obcích Srbín, Žernovka a v od loňského srpna do letošního února. 

Po zahájení a přivítání přítomných následovalo kulturní pásmo, které připravili žáci 
mukařovské základní školy. Pod vedením paní učitelky vyrobili také malé dárečky

dali přítomným maminkám.  

Po krátkém projevu který následoval, se přítomní rodiče zapsali do kroniky obce a převzali 
malé dárky. 

 

http://www.mcmukarovsko.estranky.cz/
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Kamión v příkopě u kostela    

V pondělí 11. května došlo v Mukařově  
k malé dopravní nehodě na křižovatce ulice 
Tyršová se silnicí na Babice.  
Zřejmě nedostatkem špatné komunikace někdo 
poslal kamion s německou posádkou na Babice 
po místní komunikaci přes Mukařov.  
Při odbočování na Babice za kostelem kamion 
naložený těžkými panely sjel do příkopu, utrhl 
sloupek s označením ulic a kulatým zrcadlem Ke 
zranění nedošlo, oprava cesty a značek bude 
uhrazena pojišťovnou majitele kamionu.       (kšp) 
 

 

Výlov mukařovské nádrže   
 Jirka Rösler, zastupitel obce, Rybářský svaz  

V sobotu 18. dubna proběhl výlov 
mukařovské nádrže. Rybník byl již několik dní 
upouštěn, aby mohlo v ranních hodinách 
proběhnout vše bez problémů. Jen počasí se 
po letních teplotách z minulého týdne v 
sobotu trochu pokazilo. Hráz rybníka byla od 
rána plná jak rybářů, tak pomáhajících 
mukařovských hasičů i dalších přihlížejících. 

Co se nakonec podařilo vylovit? Rybáři z vody 
vylovili necelé dva tucty kaprů kolem 60 cm, pět 
metráků malých karásků a jednoho sumce 
dlouhého 93 cm. Ten je nyní umístěn v tehovském rybníčku a po napuštění nádrže bude 
vrácen do Mukařova. Nově budou do rybníka nasazeni kapři a v menší míře také štiky, 
tolstolobiti a líni. Kromě vylovených ryb se rybářům podařilo ulovit spoustu harampádí 
a naplnit jím velký kontejner. Zároveň došlo k zaslepení 3 odpadních rour, které majitelé 
nemovitostí z ulice Severní směřovali ze svých septiků rovnou do rybníka :-S. 

Rybník a většinu přilehlých břehů má v současné době v pronájmu obec. Starost o rybník 
zajišťuje pro obec od zimy Rybářský svaz, který pořádal výlov rybníka. 

Obě strany rybníka zkrášlují již přes 14 dní lavičky a stolky k posezení včetně košů  
na odpadky. Strana naproti lesu by měla být do léta zprůchodněna od hráze až k parčíku  
na návsi. Věřme, že uklizené prostředí vydrží. Poslední dobou si někteří spoluobčané  
a spoluchataři navykli (kromě vypouštění septiků do vody) vyvážet místo na své komposty 
zahradní nepořádek právě k rybníku. Nad pořádkem zde bude bdít rybářská stráž, která bude 
také moci nepořádníky pokutovat. 

Rybáři děkují hasičům za pomoc a těší se na setkání na břehu rybníka s prutem  
a rybářským lístkem. 
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Kalendář akcí Mistrovské zápasy 
Mukařovska 
Červen 2009  
  6. Dětský den (14:00) 

Louka u Uzlů – 
SDH Žernovka. 

13. Bessoni – Country Bál (20:00) 
Montgomery Žernovka  

27. Vítání prázdnin (14:00) Velký dětský 
den na mukařovském hřišti –  
SDH Mukařov 

e

27. Bessoni – Country Bál (20:00) 
Montgomery Žernovka  

 

Č rvenec 2009  
13. Prázdniny ve školce (od 13.7. do 

1.9.2009)  

Změna akcí vyhrazena 
 

TJ
 

 Sokol Mukařov - kopaná 
Muži A – okresní přebor 
řadí k 24.5. – 11. z 13. družstev – 2

Mukařov A - Mochov A 30.5.  17:00 
Klecany A - Mukařov A 6.6.  17:00 
Mukařov A - Kunice B 13.6.  17:00  

uži B – IV třída odd. C

Po

 

4 bodů 

M  
řadí k 24.5. – 10. z 13. družstev – 23 bodů 

kařov B - Mnichovice 30.5.  14:00 
Strančice - Mukařov B 6.6.  17:00 
Mukařov B - Senohraby B 13.6.  14:00 

áci – okresní soutěž odd. B

Po

 Mu

Ž  
řadí k 24.5. – 3. z 9. družstev – 28 bodů 

Svojetice - Mukařov 31.5.  10:15 

a – odd. B

Po

 

Přípravk  
ečné pořadí – 3. z 10. družstev – 35 bodů 

Zdroj: www.fotbal.cz

Kon

  

Inzerce

 
 
 
 

web: www.betonmuk.cz

 
 

Výroba, doprava a ukládání 
betonových směsí 

B E T O N Á R K A  
MUKAŘOV 

Prodej písků a drtí 
Betonpumpa Schwing 24m 

 

U Mototechny 89  
– areál stavebnin PRO-DOMA 

 

e-mail: obchod@betonmuk.cz

 

 

Objednávky: 
721 870 737,  602 442 950 

 
 ZVĚTŠENÁ KAPACITA, 

ROZŠÍŘENÝ SORTIMENT ! 
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