
 
Abecední bilancování 

Vítek Šoupal, Mukařov-sko 

A je to opět tady. 
Bilancujeme uplynulý rok –  
letos možná i celých posledních 2O let. 
Co se nám povedlo a co ne? 
Čeho jsme dosáhli doma, v práci, na obci? 
Díváme se zpátky, kam jsme  vlastně došli? 
Evidujeme své úspěchy i prohry,  
abychom je mohli v zápětí revidovat.  
Favority vyměnily Felicie, Fábie, Folsvágny… 
Generace dnešních teenagerů nerozumí,  
když se bavíme o Sametové revoluci. 
Hasiči museli zrušit drakiádu kvůli sněhu. 
I žernovským říjnový sníh komplikoval  
stavbu multifunkčního dětského hřiště. 
Jenže sněhu jsme si moc neužili. 
Koně na listopadové fotografii titulku  
časopisu jsou toho dokladem. 
Lampioňák se letos opět líbil stejně jako  
dýňování, dětský den, čarodějnice, hvězda 
a další akce. 
Mně tedy ano! 
Nepodařilo se nám stále pohnout s kruhákem. 
Oproti tomu oprava budovy obecního úřadu 
se opravdu zdařila.  
Přístavba školy proběhla během léta. 
Qui bono – v čí prospěch – no přeci školáků. 
Rybníky by si zasloužily vyčistit (stejně jako 
lesy), ale kde na to vzít peníze, zkusíme zase 
dotace a uvidíme. 
Řešíme rozpočtové priority!  
Stezka na Žernovku bude díky dotačním 
penězům z MAS Říčansko příští rok. 
Škola vyřešena, další je na řadě školka.  

 
Tak a co doma, 
také se už těšíte  
na Vánoce? 
Užít si kapra, řízek, 
bramborový salát 
Vyřídit SMS-ky a 
telefonáty známých,  
navštívit příbuzné. 
Web obce se po šesti letech v prosinci chystá 
na 100.000 návštěvníka. 
XX let od listopadu 89 si obecní web připo-
mněl úvodní stránkou v retro stylu. 
YoYo Band nám asi na Štědrý večer z televize 
nezahraje. 
Zima a reggae ani moc dohromady nejdou. 
Žernováci, Srbíňáci, Mukařováci – přeji  
Vám příjemné svátky a úspěšný rok 2010 ☺
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Starosti starosty i místosta-
rosty aneb úvaha značně  
starostlivá  
            Jan Kašpar, místostarosta obce  

Jak už sám název napovídá,  funkce 
starosty i místostarosty jsou od toho, aby 
ty starosti zvládaly. Aby bylo postaráno o 
dostatek místa pro nové školáky i předško-
láky, aby tekla čistá voda z kohoutků a 
použitá měla kam odtékat, aby svítily 
lampy pouličního osvětlení, aby se mohly 
děti někde pohoupat, svézt se na skluzav-
ce, aby ubývalo postupně bláta na cestách 
k domovu, aby ... zkrátka starostí nad 
hlavu.  

Volební program rozpracovaný každý rok 
do jednotlivých činností a projektů je vlastně 
jakýmsi programem starostí. Aby občané více 
či méně mohli spoléhat na to, že to co je trápí, 
ty jejich starosti, někdo za ně řeší, v lepším 
případě i vyřeší.  

Ono to však není samo sebou. Jako čer-
vená niť  vším prochází dostupné finanční 
prostředky, které musí pokrýt míru řešení 
těch starostí. A samozřejmě schopnost a 
kvalifikované rozhodnutí v úzké spolupráci se 
zastupiteli o pořadí jejich důležitosti. Protože 
těch peněz není a nebude asi nikdy dost. 
Jednou je to nutná výměna stařičké kotelny 
ve škole, ubývající zdroj vody ve studních na 
Žernovce, jindy zase výměna zastaralého 
potrubí ve školní jídelně, vybudování semafo-
ru pro bezpečnější přechod u autobusové 
zastávky, abychom pojmenovali namátkou 
jenom některé. A rozhodnout se musí,  prak-

ticky vždy na úkor něčeho stejně důležitého. A 
jak známo, nikdy  nelze vyhovět lidem všem! 

V posledním roce tohoto volebního období 
bude těch starostí víc než dost. Mezi ty nejdů-
ležitější patří získání prostředků a případné 
zahájení několik let připravovaného projektu 
výstavby vodovodních a kanalizačních řadů 
do Srbína a Žernovky, výstavba nové čistírny 
odpadních vod, nová komunikace pro oblast 
kolem rybníku Požár, přestavba mateřské 
školky pro zvýšení kapacity alespoň o jednu 
třídu, prodloužení další části chodníku v 
Srbíně směrem ke křižovatce od prodejny 
automobilů KIA, nalezení vhodného prostoru 
a případná výstavba skate-rampy pro mládež, 
čištění obecních vodních nádrží, stezka pro 
pěší podél silnice mezi Mukařovem a Žernov-
kou. Takže těch starostí bude jistě nad hlavu. 
A ono jich ještě řada přibude, tak jak přináší 
každodenní život. Ale řekněte, kdo má bezsta-
rostný život?? 

Jednou ze zmiňovaných starostí je zajiště-
ní provozu vodovodu a kanalizace. Obec kaž-
dý rok investuje značné částky na údržbu a 
zlepšování technologie čištění obou řadů. 
Letos to byla výstavba tzv. dosazovací nádrže, 
která nejenom že značně vylepšila kvalitu 
přečištěné vody z čistírny, ale zároveň její 
zapojení do systému čištění umožňuje napo-
jení dalších uživatelů do kanalizační sítě. Je 
však nutné řešit vždy koncem roku s provozo-
vatelem výše vodného a stočného. 

Zastupitelstvo obce pro rok 2010 odsou-
hlasilo mírné zvýšení ceny, a to u vodného na 
33,80 Kč/m3 a u stočného na 41,50 Kč/m3. 
A to, mimo jiné proto, aby takový provoz byl 
pokud možno bez větších starostí!  
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Datové schránky a CzechPoint 
  Rudolf Semanský, starosta 

Jak jste již jistě zaznamenali ze sdělo-
vacích prostředků, nejen orgány státní 
správy a samosprávy čekala od 1. listopadu 
malá revoluce v komunikaci vyřizování 
písemností a to díky zavedení datových 
schránek.  

Nebudu se tu rozepisovat o tom, jak dato-
vé schránky fungují, v čem život zjednodušu-
jí a v čem naopak komplikují ani o jejich 
diskutabilní výhodnosti, ale chtěl bych zmínit, 
že spolu se zavedením datových schránek 
jsme využili možnosti dotačního titulu Minis-
terstva vnitra a zřídili jsme na Obecním úřadě 
Mukařov pracoviště Czech POINTu s mo-
derním počítačovým vybavením dodaným 
přímo na klíč. 

Služba Czech POINT umožní již v blízké 
době i na našem obecním úřadě pořizovat 
veškeré výpisy z nejrůznějších databází a 
evidencí včetně výpisu z katastru, rejstříku 
trestů, evidence přestupků řidičů atd. 

Tyto citlivé informace bude moci samo-
zřejmě obdržet vždy jen ten, jehož osoby se 
osobní údaje týkají, takže bude nutno při 
podání žádosti předložit platné doklady, ale i 
tak je to značné zjednodušení neboť doposud 
bylo nutné pro podobné výpisy jezdit přinej-
menším do Říčan. 

Celá aplikace bude plně funkční po té, co 
obdržíme specifická přístupová hesla a klíče – 
ihned poté bude služba spuštěna a o provozu 
Czech POINTu budou informovat nejen tabul-
ky a loga  v blízkosti úřadu, ale samozřejmě 
tuto informaci zveřejníme i na webu a úřední 
desce obce. 

 

Veřejný rozhlas  
  Vítek Šoupal, zastupitel  
  a předseda o.s. Mukařov-sko 

Obecní rozhlas byl od nepamněti sou-
částí života našich obcí. S překotnou vý-
stavbou inženýrských sítí na přelomu tisí-
ciletí došlo k překopání rozvodů rozhlasu a 
přerušení jeho využívání. 

Když v minulých letech došlo k opako-
vaným problémům s pitnou vodou v obci, 
musel obecní úřad využít služby hasičů a 
jejich vozidla vybaveného amplionem.  

S ohledem na výše uvedené došlo letos k 
obnovení obecního rozhlasu. Doba přeci je-
nom poskočila, takže se již netahaly „dráty od 
pantáty nade vraty“, ale rozhlas máme již 
bezdrátovou formou.  

První zkušenosti s vysíláním rozhlasu nás 
dovedly k sestavení pravidel pro veřejná hlá-
šení. Jde zejména o vymezení dopoledních a 
odpoledních hodin pro hlášení obecného 
charakteru (nekrizová) tak, aby nebyly buzeny 
nemluvňata a malé děti.  

V následujících měsících budeme také ješ-
tě pracovat s hlasitostí vysílání a jeho rychlos-
tí, aby byla hlášení co nejvíce srozumitelná. 
V neposlední řadě budou hlášení obecního 
rozhlasu také vyvěšována na web obce, aby si 
je občané v případě zmeškání mohli přečíst ze 
svého počítače.  

 
 

Skate rampa – kam s ní?  Jan Kašpar, místostarosta obce 
Doba se mění a s ní i záliby a využívání volného času - chtělo by se říci myšlenkou fi-

lozofa. Jenže realita je poněkud prozaičtější. Pozůstalý nepořádek po venkovních "zábavách" 
a ničení majetku jsou častým důsledkem nedostatečného vybíjení energie dospívající mládeže.  

Jednou  z možností je vytvoření podmínek pro "vybláznění se" v široce 
rozšířeném sportu "skejtování". Obec uvažuje zařadit do svých plánů pro 
rok 2010 vybudování rampy.  
Protože předpokládáme jak příznivé tak nepříznivé ohlasy, dovolujeme si 
Vás občany požádat o názor. Nepůjde o žádné rozlehlé prostranství, zá-
kladní plocha je cca 50 m2, nicméně je to trochu hlučnější zábava a tak asi 
každý bude chtít mít rampu "dále od těla". Nicméně každý názor může být 
přínosný. Mailujte, volejte, pište, zapojte se do diskuse na webu obce 
www.mukarov.cz ! 

http://www.mukarov.cz/
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Římskokatolický kostel  
Nanebevzetí panny Marie 

Vzhledem k odchodu pátera Bořivoje 
Bělíka z Mukařova došlo k určitým změ-
nám v mukařovském kostele. Kostel patří 
do římskokatolické farnosti Říčany kde se od 
1.11.2009 zařizují svatby, křty či pohřby. 
Kontaktovat můžete na telefonních číslech 
323 602 403 a 323 605 403. 

Obvyklé bohoslužby v mukařovském kos-
tele jsou každou neděli od 9:00 hodin, kdy je 
sloužena mše svatá. V Charitním domově pro 
seniory v Mukařově slouží v kapli mši svatou 
kaplan Domova páter Bořivoj Mošna zpravidla 
v 11,00 hodin.  

Farníci v okolí mohou navštívit bohosluž-
by se mší svatou každou neděli také v okol-
ních kostelech: 

Říčany – 9,00 hodin  
Kostelec nad Černými lesy – 9,00 hodin 
Kostelec u Křížku – 10,15 hodin 
Lipany – 13,00 hodin 
Velké Popovice – 8,30 hodin 
Přehled vánočních a novoročních bohoslu-

žeb v Mukařovském kostele Nanebevzetí pan-
ny Marie naleznete v kalendáři akcí na konci 
dvouměsíčníku.           (ase)   

 

Tříkrálová sbírka  
  Alena Semanská, Domov pro seniory 

Jako v lednu letošního roku, tak i za-
čátkem ledna 2010 se uskuteční v Muka-
řově tradiční Tříkrálová sbírka pořádaná 
Arcidiecézní charitou Praha.  

Tato sbírka se uskutečňuje díky obrovské 
podpoře lidí, kteří se dobrovolně podílejí na 
organizování sbírky ve své diecézi či farnosti. 
Koledníci chodí na vesnicích i ve městech 
dům od domu, zpívají a koledují. 

I náš mukařovský Domov pro seniory, kte-
rý je součástí ADCH Praha, se Tříkrálové 
sbírky zúčastní. 

Hlavním cílem Tříkrálové sbírky je finanč-
ní pomoc sociálním projektům ve všech diecé-
zích, arcidiecézích a farnostech (pomoc všem 
potřebným).  
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Slavnostní otevření multifunkčního dětského hřiště na Žernovce 
 Matěj Mlčoch, SDH Žernovka 

Dne 28.11.2009 slavnostně předává sbor dobrovolných hasičů na Žernovce prostřed-
nictvím starosty SDH Jiřího Uzla st. zástupcům obecního úřadu zbrusu nové dětské hřiš-
tě na Žernovce.  

Jedná se o mutlifunkční hřiště v bezprostřední blízkosti hasičské zbrojnice na Žernovce. Po 
dobu dvou měsíců budovali hasiči a dobrovolníci z řad občanů ve všech volných chvílích toto 
zařízení. Celá realizace by se neuskutečnila bez plné podpory Obecního úřadu v Mukařově, 
který na hřiště uvolnil přes 200 tisíc korun, a také sponzorských darů, který věnovala Česká 
pošta (60 tisíc Kč) a jiní drobní dárci.  

Hřiště je koncipováno jako odpočinková zóna nejen pro ty nejmenší, ale umožňuje i vyžití 
sportovní díky hřišti na kterém je možné hrát volejbal, nohejbal. V jeho těsné blízkosti je odra-
zová plocha, která univerzálně poslouží k více účelům. Jedním z nich je basketbalový koš. 
Další atrakce je dřevěný hrad s opičím mostem, skluzavkou, malou lezeckou stěnou a žebříky. 
Pro nejmenší je umístěno pískoviště a malý kolotoč. Dvě zvířecí pružinové houpačky ve tvaru 

zebry a berušky dotváří 
spolu s lavičkami příjem-
ný vzhled dětského kout-
ku.  

Chtěl bych tímto po-
děkovat Obecnímu úřadu, 
všem sponzorům, členům 
SDH Žernovka, a v nepo-
slední řadě těm občanům, 
kteří se jakýmkoliv způso-
bem podíleli na vytvoření 
tohoto hřiště za jeho reali-
zaci. 

 
 

Celoroční bilancování SDH Žernovka Matěj Mlčoch, SDH Žernovka  
Přátelé, přiblížil se nám konec roku 2009 a já bych rád jakožto velitel jednotky SDH 

Žernovka poděkoval všem hasičům z našeho sboru za jejich celoroční přízeň a ochotu 
pomáhat tam, kde je potřeba, i když to nebylo ze zištných důvodů, ale pouze díky odhod-
lání pomáhat. 

Letošní rok byl co se týče mimořádných událostí pro náš sbor nadprůměrný. Jednotka vy-
jížděla během roku k bezmála 25 událostem, kde zúročila své vědomosti a dovednosti. Hned z 
kraje roku to byly dva velké požáry na Vyžlov-
ce (slepičárna) a v Mukařově (truhlárna). 
Technika není zrovna nejnovější a přesto hasi-
či dokázali, že i s ní jdou dělat velké věci. Také 
pořádání akcí kulturního charakteru bylo více, 
a místní i přespolní rádi přišli. 

Dále bych rád poděkoval Obecnímu úřadu 
za jeho přízeň a podporu, a  i když se vlastně 
stará o dva hasičské sbory, tak na Žernovku 
nezapomíná.  

Vám, našim příznivcům, přeji příjemné 
prožití vánočních svátků, pohodu a závěrem 
snad jen přání, abychom se setkávali pouze u 
příjemných událostí v nastávajícím roce 2010. 
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Lampiónový průvod  
                           Vítek Šoupal, předseda o.s. Mukařov-sko 

Jako už skoro tradičně i letos se v podvečer prvního 
listopadového pátku uskutečnil lampiónový průvod 
Mukařov-ska. Na pochod z návsi okolo rybníka se letos 
vydalo opět více než tři sta malých i velkých. Přesný 
počet se tentokrát nepodařilo zjistit, ale jen lampiónů 
jsme napočítali přes 140.  

Jak je vidět na fotografii, mnoho malých účastníků prů-
vodu dorazilo ve strašidelném halloweenském oblečení. 
Průvod se hemžil čarodějnicemi, princeznami, rytíři 
 ba i mimozemšťany. Oproti loňskému roku nás letos při 
pochodu netrápil déšť. 

Na závěr byly vyhlášeny 3 nejhezčí masky a  lampiony 
domácí výroby, kteří převzali hodnotné ceny včetně těch, které měli hasiči připravené pro Dra-
kiádu. Ta, i když byla perfektně připravena, se letos bohužel díky sněhu, který napadl v půli 
října, neuskutečnila. Poděkování kromě hasičů patří také panu Budskému, který poskytl vita-
míny v podobě jablíček a mandarinek pro nejmenší, což jistě jejich rodičové v době začínajících 
prasečích a jiných chřipkových epidemií uvítali.  

 
 

Srbínské dýňování Lída Třeštíková, o.s. Pro Srbín 
O.S.Pro Srbín pořádalo v neděli 11. října druhý ročník Srbínského dýňování. Když se 

organizační tým sešel po obědě k přípravě akce, měl na čele vrásky – po nebi se honily 
černé těžké mraky a foukal studený severák. A tak místo na otevřené loučce u dětského 
hřiště, vytvořilo se dýňové epicentrum v místě se zázemím. Zimovi nabídli zahradu své-
ho statku i s pevným přístřeším a velkou plachtou na provizorní střechu, naše sdružení 
dodalo párty stan, dovezlo přes 150 dýní a dobrot a netrpělivě čekalo na návštěvníky.  

První příchozí dorazili těsně po 15 hodině a tak  program odstartovali. Dýně všech velikostí 
a tvarů si děti i dospělí mohli zakoupit za mírný poplatek na místě nebo přinést sami z domova, 
podle šablon pak mohli začít vyřezávat ornamenty a tvary, obličeje veselé i hrozivé, a zdobit 
dýně přírodninami. Kromě kreativní tvorby na oranžové zelenině, byly připraveny doprovodné 
akce. Pro menší děti omalovávání sádrových odlitků, pro dospělé a mlsné jazýčky také ochut-
návky různorodých dýňových specialit – dýňové pomazánky, dýňový koláč s mandlemi, dýňový 
závin. Na osvěžení dýňový džus a na zahřátí podzimní čaj.  

Původně jsme také chtěli vyhlásit soutěž o nejkrásnější a neoriginálnější dýňovou hlavu, ale 
všichni malí i velcí umělci, byli fantastičtí. Nebylo možné vybrat jednu nejlepší a tak se výherci 
stalo všech 130 účastníků akce. A cena? Jablíčka, která dětem poslala Zelenina pana Budské-
ho, a buřty, které jsme opékali na vyschlém ovocném dřevě. Kdo chtěl, mohl si v sadu natrhat 
švestky. Těsně po opečení posledního buřtíku, kolem 18hodiny večerní, začalo poprchávat. 
Ještě společná fotka dětí a je čas umístit své 
dýně na zahrady.  

Občanské sdružení Pro Srbín pečuje o roz-
květ Srbína, investičně i akcemi. Pořádá pro 
všechny místní a spřátelené jarmarky – veliko-
noční a vánoční, pro děti divadélka či Popoles, 
pro rodiny orientační běh a Den Země. Letos 
nás ještě čeká  Vánoční jarmark – zastavení na 
poslední adventní neděli 20.prosince od 
15hodin. Přijďte se pobavit, poznat své souse-
dy a třeba se i dozvědět, co nového se v Srbíně 
plánuje. 
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Zimní Mateřské centrum 
     Katka Čadilová, MC Mukařov-sko 

Věřte nebo ne, mukařovské mateřské 
centrum oslavilo na přelomu října a listo-
padu 2 roky své existence a pomalu, ale 
jistě, se stává institucí s prakticky každo-
denním provozem a pestrým programem 
pro všechny děti a jejich rodiče tč. na 
rodičovské dovolené.  

I když v mateřském centru počítáme čas 
jako ve škole od září do června, blížící se 
Vánoce svádí k bilancování a je hezké podě-
kovat těm, kdo mají na současné podobě 
programu mateřského centra největší díl 
zásluh – Dance Gaždové, která vede stále 
oblíbenější cvičení rodičů s dětmi, Heleně 
Vlnařové za pondělní výtvarku, i Andree Wit-

ney za hravou 
angličtinu pro 
děti i rodiče.  

Letošní rok 
byl trochu chudší 
na granty a dota-
ce, máme radost 
ze sponzorských 
darů i možnosti 
využívat vedle 
herny částečně i 
jednu třídu dru-

žiny a doufáme, že se nám povede více využít i 
prostor v sokolovně.  

Nejbližší akcí právě v sokolovně  je diva-
delní představení pro mrňata - Perníková 
chaloupka v podání Českého loutkového 
divadla Praha (už v úterý 1. prosince v  
16 hodin) a na mikulášské besídce (už v pátek 
4. prosince, také po 16. hodině).  

Mikuláš zavítá do mateřského centra v 
pátek 4. prosince. Než přijde Mikuláš, chys-
táme pro něj malé vystoupení, kde se pochlu-
bíme, co jsme se v jednotlivých kroužcích od 
letošního září naučili. 

Program mateřského centra je dál celkem 
nabitý – přijďte mezi nás na výtvarnou dílnu 
pro děti a rodiče, hernu s angličtinou, taneč-
ky, hudební školku YAMAHA, pravidelné 
mamince, besedy a přednášky… Další infor-
mace najdete na našich webových stránkách: 
www.mcmukarovsko.estranky.cz. 

Obnova návsi v Srbíně  
     Lída Třeštíková, o.s. Pro Srbín 

Oživení historického srdce Srbína je 
název projektu, který Obec ve spolupráci s 
občanskými  sdruženími Mukařov-sko a 
o.s. Pro Srbín podali loňského roku 2008 
do výzvy Místní Akční Skupiny Říčansko 
o.p.s. Projekt byl podpořen dvěstědevade-
sáti tisíci korun z Programu rozvoje ven-
kova Osy IV. LEADER ve fichi 5 - Ochrana 
a rozvoj kulturního dědictví venkova.  

Kulturní dědictví venkova jsou především 
„obyčejná místa“, kam jsou lidé zvyklí chodit 
generaci za generací, která zůstávají stejná a 
domácky známá, i když čas kolem běží. Tako-
vé místo, srdce Srbína, je právě náves. Do 
nedávná, jak všichni víte, byla náves v neutě-
šeném stavu – a to jak na pohled - zanesený 
rybník, odumírající stromy, chátrající zvonič-
ka, betonová zastávka, tak i z bezpečnostního 
hlediska. Návsí prochází frekventovaná silni-
ce, kde chybí přechody a z poloviny i chodník 
pro chodce.  

Cílem našeho projektu bylo vytvořit stra-
tegický plán pro obnovu návsi, aby vzniklo 
místo pro odpočinek, scházení se, pro běžný 
provoz…a přitom se nenarušil ráz místa (his-
torie Srbína sahá až ke 12.století). Urbanis-
tická studie je totiž prvním logickým krokem 
k obnově návsi – aby představy obyvatel Srbí-
na byly naplněny a přitom náves zůstala v 
jednotném stylu. 

Dominantou návsi v Srbíně je zvonička z 
konce 19. století, která je zasazena mezi čtve-
řici lip. V roce 2007 z ní byl odcizen zvon. 
Proto jsme do první fáze projektu zahrnuli  
také renovaci zvoničky včetně nahrazení 
ukradeného zvonu a obnovu a nové umístění 
pomníku padlým vojínům za 1.světové války. 
Po roce 1990 se prostor, kde byl umístěn, stal 
součástí soukromé zahrady. U památníku 
padlým tedy bylo nutné jeho přestěhování ze 
soukromého pozemku na veřejné prostranství 
a jeho rekonstrukce.  

Co se po roce podařilo 
Dnes, když jdete nebo jedete kolem návsi, 

jsou na ní viditelné pokroky. Již minulý rok 
byly ošetřeny neodborně seříznuté lípy a tak 
letos mohly zas prosperovat – resp. začít 
znovu obrůstat. Za pomoci místních obyvatel, 
především členům O.S. Pro Srbín, a částečně 
sponzorské práce stavební firmy Šmíd  
 

http://www.mcmukarovsko.estranky.cz/
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byly letos v létě, po domluvě se stavebním 
úřadem a podle historických pramenů, čás-
tečně obnoveny (rozšířeny) zelené plochy 
kolem zvoničky a lip a v cípu návsi. Stavební 
firma pak jeřábem vyzvedla pomník padlým ze 
soukromé zahrady a přemístila ho na připra-
vené místo pod lípu v cípu návsi (kde v bu-
doucnosti plánujeme přechod pro chodce a 
chodník – viz. návrh dále + více na webu).  

Restaurátorská firma Pánek pak během 
října a listopadu intenzivně pracovala na 
obnovení zvoničky. Celou zvoničku vyčistili, 
odkopali podstavec a znovu ho sesadili, ka-
meny vyspárovali a zakonzervovali. Podle 
původních zbytků barvy byla také obnovena 
barevná tvář zvoničky – pro některé překvapi-
vě byla i část pro zavěšení zvonu probarvená 
modře. Podaří-li se vše tak jak má, měl by od 
prosince zaznít v Srbíně i nový zvon. 

Architektonický návrh 
Největší díl projektu však byl architekto-

nický návrh od Prof. Arch. Ivana Kroupy a 
Ing. Arch. Jany Moravcové. Nepřehledná a 
nebezpečná dopravní situace, nedefinované 
plochy zeleně a zpevněných ploch i jejich 
funkčního využití, stav vysoké zeleně a tech-
nický stav rybníka - byly motivací pro občan-
ské sdružení Pro Srbín a Obec Mukařov pro 
zadání této urbanistické studie, na jejímž 
základě bude možno postupně náves revitali-
zovat. Studie nabízí celkové řešení, zároveň 
rozděluje toto cílové řešení na jednotlivé sta-

vební objekty, které lze realizovat samostatně 
v různých časových fázích. 

Konkrétně jsou řešeny:  
- komunikace (výrazná červená silnice a 

přechody)  a zpevněné plochy,  

- visutý chodník nad rybníkem (odstíněný 
stromy od silnice), 

- víceúčelový objekt (čekárna pro zastávky 
autobusu a místo pro sdružování – různé 
akce),  

- rybník (který je třeba vyčistit, zpevnit 
hráze a vyřešit přítok a odtok znečištěné 
vody),  

- mobiliář (lavičky a odpočinková místa, 
informační tabule a osvětlení celého pro-
storu),  

- zeleň (rozšířená do maximální možné 
velikosti, travnaté plochy),  

- zvonička a pomník (řešená již letos – přijď-
te se podívat),  

- stará zastávka (betonové plato bude zru-
šeno a nahrazeno zatravňovacími bloky, 
zděná zastávka bude zbourána a prostor 
parkově upraven). 

Některé funkce jsou řešeny částečně, kde 
např. z majetkových důvodů nelze do obnovy 
zahrnout. Nejlépe návrh řešení vidíte na ob-
rázcích. Celkový projekt s popisy je k nahléd-
nutí v kanceláři Obecního úřadu a také v o.s. 

Pro Srbín. Studie bude předsta-
vena a opravy návsi budou pre-
zentovány během Vánočního 
jarmarku 20.12.2009 od 15hod. 

Celkově jsou náklady na re-
konstrukci návsi odhadovány na 
cca 5 milionů korun. Postupně, 
podle jednotlivých realizačních 
fází, se budeme v následujících 
letech snažit celou plochu podle 
návrhu přetvořit a dotvořit. Záleží 
samozřejmě také na sladění s 
realizací akce kanalizace a vodo-
vodu na Srbíně. 

 Jsme rádi, že se našla mož-
nost, jak obnovit střípek z celé 
mozaiky našeho domova. Děku-
jeme všem, kteří ke zdárnému 
průběhu projektu přispěli. A 
děkujeme i těm, kteří se vrhnou 
do další práce s námi. 
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Přístavba školy se dětem líbí  
 Jana Novotná, ředitelka školy 

Když odcházeli učitelé a děti na konci 
června ze školy na prázdniny, neuměl si 
nikdo představit, že na rozbagrovaném 
plácku by mohla vyrůst nová škola. Ale 
stalo se, a jak jsme se již zmiňovali, 1.9. 
děti tří prvních tříd a jedné třídy druhé 
nastoupily do nové kontejnerové přístavby. 
Zpočátku byly názory na tuto situaci růz-
né, ale nyní po třech měsících fungování 
už můžeme sdělit konkrétní pocity a názo-
ry na tuto školu. 

Ze strany učitelek a vedení školy nelze 
přístavbě vytknout nic zásadního. Prostředí je 
zde velice útulné, dokonce se objevila i veliká 
výhoda toho, že malé děti 1. tříd jsou ještě 
jako by izolované od těch větších. Jako by se 
tak vytvořil mezičlánek mezi prostředím ma-
teřské školy a "velkým světem" školy základní. 

Děti samotné jsou v "zelené školičce" spo-
kojené, o čemž svědčí malý průzkum, který 
zorganizovaly třídní učitelky v těchto třídách. 
Protože prvňáčci ještě psát neumějí, měli za 
úkol namalovat smajlíky s výrazem, který by 
odpovídal jejich pocitu z prostředí školy. 
Všichni jsou usměvaví a veselí. Žáci druhé 
třídy pak měli na lístečky napsat, co se jim 
líbí a nelíbí. Ani zde se neobjevil žádný nega-
tivní názor na prostředí výuky. Snad za 
všechny jeden: "Velkou školu bych zboural a 
tuhle školu bych nechal navždycky". 

Já jsem dokonce už odpovídala na dotaz 
jedné maminky, která mne oslovila s přáním, 
jestli by tam děti nemohly zůstat i příští rok. 
Bohužel jsem ji musela zklamat, příští rok 
bude přístavba sloužit opět prvňáčkům.  

 

Listopadové zprávy ze školky  
 Dana Tůmová, ředitelka školky 

Rychle nám utíkají dny v naší muka-
řovské mateřské školce a stále je něco 
nového. 

Dne 11.11. jsme měli v naší školce karne-
val a všem dětem to velice slušelo. Od rána 
chodily v pohádkových maskách, ve kterých 
tančily, skotačily a soutěžily. Velice pěkná 
byla  hostina a diskotéka s překvapením. 

Paní učitelky  připravily dárky, diplomy a 
naučily děti nové tanečky. Berušky a Ježeč-
kové se těší na další akce, které budou ve 
školce. 

Máme obnovenou školní zahradu, kde 
jsou nové dřevěné  průlezky, skluzavky, hou-
pačky, kladiny, koníci a mostek. Děti mají z 
nových průlezek velikou radost. Děkujeme 
obecnímu úřadu a rodičům za finanční při-
spění a pomoc při zlepšení školní zahrady. 

Nyní se připravujeme na vánoční besídku, 
která bude překvapením pro naše rodiče.  

Děti jsou šikovné a určitě se nám vše po-
daří. Držte nám palce :-)  

 

 

Podzimní vítání občánků  
 Jaroslava Kapustová, zastupitelka 

V sobotu 17.října proběhlo další vítání 
občánků, narozených v našich obcích Sr-
bín, Žernovka a Mukařov. Ze 14 pozvaných 
se na vítání dostavilo 9 rodičů se svými děťát-
ky. Po přivítání rodičů a hostů následovalo 
vystoupení dětí ze ZŠ Mukařov, které si pod 
vedením p.učitelky Kadeřábkové připravily 
kulturní pásmo.  

Po vystoupení dětí si přítomní vyslechli 
krátký projev, po něm se rodiče podepsali do 
kroniky obce. Na závěr vítání občánků byly 
rodičům předány malé dárky. Každá mamin-
ka dostala kytičku, ty nám na vítání věnovala 
paní Šmídová z mukařovského květinářství. 
Moc děkujeme.  

Vítání občánků připravujeme 2x do roka a 
tak jsem pro zajímavost spočítala kolik dětí se 
narodilo v našich obcích od 1 srpna 2006 do 
13 srpna letošního roku. Je to celkem 75 dětí. 
Za tu dobu bylo přivítáno 29 holčiček a 46 
chlapců.Mezi narozenými byly 2x dvojčátka. 

Všem přejeme hodně zdraví. 
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Závěr podzimní  
fotbalové sezony  

Vítězstvím žákovského 
družstva nad  mužstvem Mi-

rošovic poměrem 3:0 skončila v úterý 
17.11.2009 oficiální část podzimních zá-
pasů všech našich mužstev.  

Již nyní je možné konstatovat,  že pod-
zimní část sezony 2009-2010 byla pro náš 
oddíl nejúspěšnější za posledních 10 let. 

 „A“ mužstvo dospělých bylo v letní pře-
stávce vhodně doplněno o tři nové hráče, kteří 
zvedli konkurenci v mužstvu a ta měla za 
následek výrazný vzestup výkonnosti celého 
mužstva, které se umístilo s 26 body na tře-
tím místě v okresním přeboru s jednobodovou 
ztrátou na vedoucí oddíly Jiren a Kunic a se 
tříbodovým náskokem na čtvrtou Stříbrnou 
Skalici a pětibodovým náskokem na pátý 
Kostelec nad Černými Lesy. Nejlepším střel-
cem mužstva se stal s 12 brankami Jakub 
Pospíšil a nejužitečnějším hráčem celého 
mužstva se stal Martin Pokorný. 

 

Práce v sokolovně  
 Zdeněk Týce, TJ Sokol Mukařov 

Díky dotaci obdržené v roce 2009 od 
Obecního úřadu Mukařov mohly být letos  
v létě v našem areálu TJ Sokol Mukařov 
provedeny některé náročné opravy.  

Jako největší akce byla provedena kom-
pletní oprava podlahy na jevišti naší sokolov-
ny, kterou během prázdninových měsíců 
provedla mukařovská firma Jiří Šmíd.  Dobré výsledky mělo i „B“ mužstvo dospě-

lých, které se ziskem 28 bodů obsadilo celko-
vě čtvrté místo ve své skupině. 

Také byla zrekonstruována podlaha na 
hlavním sále sokolovny, která byla několikrát 
přebroušena, gelována a nakonec natřena 
protiskluzovým lakem a nově nalajnována. 
Tyto práce byly provedeny firmou Zdeněk 
Lapka z Prahy 10 – Štěrbohol.  

Nově založený oddíl dorostu získal na pod-
zim celkem 9 bodů a usadil se na 10. místě ve 
své tabulce. 

Současně s těmito pracemi byly vyměněny 
dveře do kabiny hostů a dveře na sál sokolov-
ny a byly opraveny omítky a obklady ve 
sprchách sokolovny a provedeny nové malby. 

Největší radost máme z výsledků našich 
žáků, kteří pod vedením dnes již zkušených 
trenérů pánů Hořejšího, Fazekaše a Kubáta v 
podzimních zápasech dosáhli na hranici 30 
bodů a ve své tabulce jsou na druhém místě 
pouze o skóre za prvním Kostelcem nad Čer-
nými Lesy. Nejlepším střelcem mužstva se 
stal Jakub Slavík a nejužitečnějším hráčem 
byl za výkony v celé podzimní sezoně vyhlášen 
Petr Kellner. 

V letních měsících byl zhotoven prořez 
trávníku našeho hřiště metodou Rapid-Turf a 
dosetí trávníku před oběma brankami.  

Do konce roku budou ještě zakoupeny no-
vé záchytné sítě na míče, které budou v roce 
2010 instalovány na stávající konstrukci za 
oběma brankami, a bude zakoupen nábytek 
na doplnění současného pro nastávající ple-
sovou sezonu. 

Oddíl našich nejmenších zástupců - pří-
pravka dokázala zvítězit v pěti utkáních a s 
15 body obsadila sedmé místo ve své katego-
rii. Nejlepším střelcem tohoto mužstva byl 
David Vinš a nejužitečnějším hráčem tohoto 
oddílu byl vyhodnocen Filip Kubát.     

Vedení TJ Sokol Mu-
kařov touto cestou děkuje 
Obecnímu úřadu Mukařov 
za přidělenou dotaci, bez 
které by výše uvedené 
opravy nebylo možné 
udělat. 

Všem hráčů přejeme klidnou zimní pře-
stávku k tomu, aby nabrali hodně fyzických a 
psychickým sil do náročných jarních zápasů 
roku 2010.     (zty) 
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Kalendář akcí Mukařovska 
Prosinec 
  1. Perníková chaloupka  

(16:00) loutkové divadlo  
v Mateřském centru (MC) 
Sokolovna 

  3. Focení dětí  
ZŠ Mukařov 

  4.  (16:00) Mikulášská besídka v Mateřském 
centru Mukařov-sko - Sokolovna 

 (17:00) Mikulášská s pravými čerty  
Montgomery 

  5.  (20:00) Country bál - Montgomery 
  9. Večerní Maminec v MC 
10. Vánoční vystoupení dětí z Mateřské 

školky - Sokolovna 
13.  Předvánoční posezení pro důchodce  

restaurace U kostela  
16.  (15-17:00) Školní vánoční jarmark 
20. (15:00) Vánoční jarmark o.s. Pro Srbín  

náves Srbín 
Vánoční a novoroční bohoslužby  

- viz samostatný článek 
21.12.-3.1.  Prázdniny ve škole 
24.12.-3.1.  Prázdniny ve školce 
27.  (18:00) Valná hromada SDH Žernovka  
 

Leden  
9. (16:00) Valná hromada SDH Mukařov  

hasičárna 
16. Domácí zabíjačka - Montgomery 
20. Zápis do 1.tříd ZŠ pro školní rok 2010-1 
31. Splatný obecní poplatek za psy  
 

Sněhulákiáda - SDH Mukařov  
- bude vyhlášena podle sněhu  

Změna akcí vyhrazena 

 
 

Vánoční bohoslužby v kostele 
Nanebevzetí panny Marie v Mukařově 
 

čtvrtek  24. prosince v 16:00 – Vigilie vá-
noční – Štědrý den – Mše s koledami   

pátek  25. prosince v 9:00 – slavnost Naro-
zení páně – Mše sv. s koledami   

sobota  26. prosince v 9:00 – svátek sv. 
Štěpána, prvomučedníka – Mše svatá   

neděle  27. prosince v 9:00 – svátek sv. 
Rodiny Ježíše, Marie a Josefa – Mše 
svatá  

čtvrtek   31. prosince v 16:00 – připomínka 
sv. Silvestra – Mše svatá, potom po-
děkování a prosba o Boží  pomoc v 
novém roce 2010  

pátek  1. ledna 2010 v 9:00 – slavnost 
Matky Boží Panny Marie – Mše svatá  

neděle  3. ledna 2010 v 9:00 – slavnost 
Zjevení Páně – Mše, před začátkem 
mše žehnání vody, kadidla a křídy   

neděle  10. ledna 2010 v 9:00 – svátek Křtu 
Páně – Mše svatá  

KVĚTINY A DÁRKOVÉ ZBOŽÍ 
Alena Šmídová –  Mukařov, Pražská 230 
 736 648 639 – 323 660 136 
 

Út-Pá 8:30-17.30  

Kdo věnuje za odvoz nebo levně prodá starší 
sedací soupravu Domovu pro seniory Charitní 
26, Mukařov? Kontakt : tel. 323 660 222 nebo 
606 342 699

Soukromá mateřská škola Jitřenka 
zahájila 1.9.2009 provoz v obci Vyžlovka 
přijímáme přihlášky až do naplnění kapacity 
školka zdravého životního stylu || všestranný rozvoj  dětí, rodinná atmosféra  
individuální přístup ke každému dítěti || angličtina, tenis, plavání,  pohybová  
příprava || výtvarná a hudební nauka, zimní sporty 
Provoz školky : PO-PÁ od 6.30 do 17.30 hod 
Základní cena: 420,- /den  (úplný ceník na www stránkách) Stravné:  80,- /den (3 jídla, pitný režim)  
Registrační poplatek: 2.000,- Kč při zápisu Hodinové hlídání dětí 130,- Kč/hod vč. stravy 
 
*****Přijďte se podívat*****     Těšíme se na Vás a Vaše děti - kolektiv školky 
 
Kontakt: tel.:  604 301 724,  e-mail: info@skolkajitrenka.cz , www.skolkajitrenka.cz  
 

Při předložení tohoto inzerátu sleva 10% na školné při přihlášení do konce roku 2009 

So-Ne 8:30-12:30 
 

Vázání a aranžování květin 
pokojové květiny, dárkové předměty 

mailto:info@skolkajitrenka.cz
http://www.skolkajitrenka.cz/
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