
 
Zima kam se podíváš 

Vítek Šoupal, Mukařov-sko 

Zima, sníh, závěje – nejdiskutovanější 
témata posledních dnů a týdnů. Po několi-
ka letech zase zažíváme opravdovou ladov-
skou zimu. Děti se koulují, staví sněhuláky 
a jásají. Rodičové se usmívají, masírují si 
ztuhlá záda a ruce zmožené od odhazování 
sněhu. Cestáři se mračí a přemýšlejí, kam 
ten sníh ještě odhrnou. No a senioři  
(a nejen oni) raději moc nevycházejí ven, 
protože tam mráz vykouzlil ledovku 
 "jedna báseň".  

V tomto mrazivém čase se Vám dostává do 
schránek letošní 1. číslo dvouměsíčníku Mu-
kařov-sko. Přes závěje sněhu je k Vám donesli 
členové občanského sdružení Mukařov-sko 
spolu s dalšími pomocníky, kteří se každé dva 
měsíce starají o jeho roznášku. 

Fotografie s vějířem našich časopisů  
naznačuje, že je toto číslo něčím výjimečné. 
Ano, začínáme již 5. ročník časopisu 
 a toto je jeho kulaté 25. číslo. Živě si vzpomí-
nám, jak časopisu mnozí předpovídali  
(a někteří i přáli) brzký konec. Podobně tak 
stávajícímu zastupitelstvu. Ani jedno se ne-
naplnilo, což je, doufám, ku prospěchu našich 
tří obcím. Zhodnocení investičních akcí za rok 
2009 i plán činností a rozpočet na rok 2010 
najdete v komentářích uvnitř časopisu.   

První čtvrtletí každého roku je spojeno 
kromě bílé zimy také s plesovou sezonou. 
Zdálo by se, že plesy se konají v zimě proto, že 
je dříve tma a lidé večer doma, ale jak už naši 
předkové věděli, nejlepší lék na zimní chmury 
a deprese je společnost. I letos se můžete 
společensky vyřádit na řadě plesů a bálů jak  
v našich obcích, tak v blízkém i dalekém 
okolí. Termíny sportovního, školního, hasič-  

 
ských a jiných bálů naleznete na konci  
časopisu v Kalendáři akcí Mukařov-ska. 

Co na Vás čeká v únoru a březnu kromě 
plesů? Bude tu 2. ročník Masopustu (14.2.), 
Dětský karneval (27.2.), únorová Výstava 
výtvarných prací dětí pro rodiče "Co už umí-
me" ve školce a vynášení Morany (21.3.).  

Na závěr mi dovolte jeden zimní kameňák 
na rozehřátí: „Tatí, nás už to sáňkování neba-
ví.” „Ale děti, jste na čerstvém vzduchu,  
nenaříkejte a rychle mě vytáhněte zase  
nahoru  na  stráň!”  ☺ 
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Starosti starosty aneb  
až se jaro zeptá, co jsme dělali  
v zimě 
                  Rudolf Semanský, starosta obce  

Vážení spoluobčané, máme zde rok 
2010 a tak mi hned v úvodu dnešního 
příspěvku dovolte, abych Vám všem popřál 
jeho co nejúspěšnější a nejšťastnější prů-
běh a také, aby Vás provázelo zdraví a 
dobrá nálada.  

Téměř pokaždé, 
když přemýšlím o 
čem aktuálně psát, si 
uvědomuji, že pro-
blémy, které občas 
trochu trápí Vás i nás 
v našich třech obcích, 
se příliš nemění. To, 
co se daří nebo nedaří 

realizovat, nacházíte průběžně v Mukařov-sku 
i na webových stránkách obce nebo v zápi-
sech ze zasedání. Je pravda, že v době vzniku 
tohoto článku jsme právě skončili se zdolává-
ním zatím největšího náporu sněhu za letošní 
zimu, o čemž se dočtete na jiném místě časo-
pisu (na straně 4), ale to není nic, co by se 
dalo považovat za nějak zásadní problém – 
sníh napadl a s určitým úsilím se zase uklidil. 
Patří to k zimě a věřím, že nejen mně je bílá 
zima mnohem milejší, než zima na blátě.  

Co mne ale asi nepřestane udivovat, je 
však přístup některých lidí – to, že každý chce 
mít tu svou ulici prohrnutou co nejdříve je 
pochopitelné – to že však na ní nechá zapar-
kované auto, kvůli kterému není možné silnici 
projet a nebo se klidně dívá, jak tam to auto 
nechává zaparkované soused a  stěžovat si na 
neprohrnutou cestu pak jde na obecní úřad, 
to už tak pochopitelné není. Mohl bych asi 
pokračovat, neboť v každé ulici se někdo 
takový najde a výjimkou není ani to, když si 
někdo nechá zaparkované auto na chodníku, 
protože ten je pěkně odklizený a není třeba 
šlapat do sněhu, ale zanechám nářků – ulice 
jsem průběžně kontroloval a tak vím, čí stíž-
nosti jsou oprávněné a čí nikoli. 

S výjimkou občasného sněžení je ale zimní 
období přeci jen o poznání klidnější a tak se 

na obecním úřadě v tomto období připravují 
projekty, které bude možné realizovat až to 
počasí dovolí. Z těchto projektů můžeme 
jmenovat přípravu nových stezek a chodníků, 
z nichž zejména na ten mezi Mukařovem a 
Žernovkou se čeká velmi netrpělivě, ale i další 
– v Srbíně a v Mukařově bude třeba v letoš-
ním roce řešit. 

Cesta na Žernovku, pokračování chodníku 
od srbínské návsi směrem na Svojetice a 
řešení chodníku podél ulice Pražská za ul. 
Obecní směrem ku Praze a na druhém konci 
obce směrem na Louňovice je nutné řešit s 
ohledem na nebezpečnost těchto úseků. No a 
pokračování chodníku od Srbína směrem ke 
křižovatce Buda je nutné s ohledem na okol-
nosti, které prozatím nechci příliš rozebírat. 
Do toho netrpělivě čekáme na výsledek poda-
né žádosti o dotaci na rozšíření školky a po-
dány byly i některé další žádosti na menší 
projekty. Připraveny jsou také například 
projekty na rozšíření veřejného osvětlení a 
osazení lamp tam, kde doposud chybí, spo-
lečně s postupnou výměnou zastaralých svíti-
del, tak jak se už částečně dělo vloni. 

Pro letošní rok se nám podařilo se svozo-
vou firmou dohodnout nejen nezvýšení cen za 
svoz komunálního odpadu, ale dokonce i 
jejich mírné snížení a to i přes zvýšení DPH. A 
i když se obec potýká kvůli propadu daňových 
příjmů s nedostatkem financí, nepovažovali 
jsme za nutné ani zvyšovat koeficient pro daň 
z nemovitostí, takže tato se zvyšuje pouze o 
zákonem stanovený limit. 

Zastupitelstvo obce vstupuje do poslední-
ho roku svého volebního období a možná se 
tedy nejen jaro zeptá, co jsme dělali v zimě, 
ale i Vy si položíte otázku, případně si na ni 
sami odpovíte, co se zde za ty tři nebo čtyři 
roky změnilo. Nechci nyní rekapitulovat, ani 
připomínat věci, které se z našeho pohledu 
podařily – na to je ještě dost času a osobně 
bych si přál, aby ta pozitiva převažovala  
i z Vašeho pohledu, ovšem na druhou stranu 
„neusínáme na vavřínech“ a ze zkušenosti již 
víme, že se nelze zavděčit všem ☺ 

Vždyť jen již zmíněné sněžení a následný 
úklid silnic a chodníků toho byly názornou 
ukázkou. Přeji Vám klidné zimní měsíce! 
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Rozpočet obce 2009 vs. 2010  
 Přemysl Zima 
 předseda finančního výboru obce  

Hezký nový rok! Rozpočet v roce 2009 
i přes nekončící krizi dopadl nakonec nad 
všechna očekávání a i přes propad daňo-
vých příjmů skončil v přebytku 5,6 milio-
nů Kč. Celkové příjmy činily 28.753 tis. Kč 
a výdaje - včetně přebytku - 33.238 tis. Kč.   

Podařilo se vybudo-
vat 4 nové třídy ZŠ 
Mukařov (za částečné 
pomoci obcí z okolí), 
vystavět semafor pro 
bezpečný přechod na 
Budech, zvýšit kapacitu 
mukařovské ČOV, do-
platit chodník z Bud do 

Srbína, dokončit opravu bytovky v Příčné a 
budovy OÚ, zafinancovat výstavbu již 3. dět-
ského hřiště, tentokrát na Žernovce. Také 
zbylo na nákup nové techniky pro komunální 
služby. Výčet loňských dokončených akcí je 
však ještě delší. Na přesná čísla si budeme 
muset počkat do března, kdy se objeví v závě-
rečném účtu za rok 2009. 

I přes politické šachmaty konce roku jsme 
se nikterak neobávali začít rok 2010 s roz-
počtovým provizoriem, které umožnilo přes-
nější naplánování příjmů i výdajů. Rozpočet 
pro rok 2010 byl schválen na řádném zasedá-
ní ZO v lednu. Výše příjmů pro tento rok 
odráží další očekávaný pokles daňových pří-
jmů, celkové schválené příjmy činí 17.732 tis. 
Kč. Schválené výdaje činí 23.347 tis. Kč. 
Rozpočet byl schválen se schodkem 5.614 tis. 
Kč, jehož finanční krytí umožňuje přebytek 
hospodaření roku 2009. Ve výdajích je také již 
zahrnutá rezerva rozpočtu 1.286 tis. Kč.  

Do výdajů rozpočtu se vešly projekty za 
11,8 milionů korun, zbytek je určený k finan-
cování stále rostoucích mandatorních výdajů 
stále rostoucí obce - spotřeba energií, chod 
obecního úřadu, splátky úvěru za plynofikaci, 
opravy majetku a jeho údržba, autobusová 
doprava, komunální služby a odpadové hos-
podářství.  

Z projektů uvedu jen ty nejdůležitější: roz-
šíření MŠ Mukařov o jednu třídu (závisí na 
dotaci), vypracování dokumentace pro výběro-
vé a stavební řízení vodovod a kanalizaci 
Srbína a Žernovky jako podkladu pro žádost o 
dotaci, výstavba dalších chodníků v Mukařo-

vě, stezky na Žernovku a.pokračování chod-
níku v Srbíně, nákup nové hasičské cisterny 
pro Mukařov, rozšíření hasičské zbrojnice na 
Žernovce. 

Bohužel finanční požadavky a potřeby ob-
ce by hravě pohltily i mnohem větší rozpočet, 
a tak jsme v řadě případů odkázáni na žádání 
o dotace, jejichž nepřidělení může řadu inves-
tic zkomplikovat nebo i omezit. Doufejme, že 
se tak stane jen v minimu případů a že se 
podaří splnit cíle i v tomto roce.  

 
 

Poplatky a daně  v roce 2010 
V následujícím článku Vás chceme in-

formovat o poplatcích pro letošní rok, 
které vyplývají z nejrůznějších zákonů a 
vyhlášek, nebo které se týkají služeb pro-
vozovaných na území obce.  

Poplatek ze psů je třeba Obecnímu úřadu 
Mukařov uhradit do konce ledna 2010 – po-
platek činí 200,- Kč za jednoho psa pro fyzic-
kou osobu, případně 100,- Kč pro osobu  
v důchodovém věku (viz obecní vyhláška  
č. 3/2007), na webu obce (www.mukarov.cz)  
a nebo Vám tuto informaci rádi sdělíme  
v kanceláři OÚ Mukařov (tel: 323 660 246).  

Svoz komunálního odpadu a bioodpadu 
– v letošním roce stejně jako v předešlých 
letech bude složenky a známky na rok 2010 
zasílat svozová firma (Marius Pedersen group) 
a to dle typu svozu, který mají jednotlivé 
domácnosti zvolen. Složenky budou rozesílá-
ny koncem ledna a začátkem února. Ceny se 
pro letošní rok mírně snižují (viz OZV 1/2010) 
a přibývá možnost svozu bioodpadu s ročními 
cenami: 1050,- Kč/120 l nádoba, 1250,- 
Kč/240 l nádoba. Termíny svozu jsou uvede-
ny na úřední  desce a na webu obce.  

Daň  z nemovitostí – pro rok 2010 je daň 
z nemovitosti stanovena novelou zákona, díky 
které se výše daně u většiny nejdůležitějších 
typů nemovitostí zvyšuje na dvojnásobek. I 
když Obec Mukařov měla možnost koeficient 
této daně dále zvýšit, ponechala jej na původ-
ní hodnotě a tak se tyto částky zvyšují „jen“ 
na dvojnásobek. Výzva k platbě bude zasílána 
finančním úřadem, nestane-li se tak, je však 
povinností majitele nemovitosti k platbě daně 
se přihlásit.  

Ceny vodného a stočného – se letos mír-
ně zvyšují s ohledem na stále narůstající 
investice do úpravny vody a čistírny odpad-
ních vod – 33,80 Kč vodné a  41,50 Kč stočné. 

http://www.mukarov.cz/
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Sněhová kalamita a úklid sněhu 
  Rudolf Semanský, starosta 

Po několika letech jsme se opět dočkali 
toho, že se vyplnily předpovědi meteorolo-
gů a lednová zima je taková, jaká má být. 

Leckdo si sice možná ještě vzpomene, že 
před dvaceti - třiceti lety bylo takové množství 
sněhu mnohem běžnější ale na druhou stra-
nu se povětšinou uklízely jen hlavní komuni-
kace, zatímco k prohrnutí vedlejších uliček 
museli občas jejich obyvatelé odchytit nějaké-
ho traktoristu s radlicí a uklizené/neuklizené 
chodníky jsme znali spíš ze Říčan nebo Prahy. 
Zastavěnost, počet obyvatel i jejich nároky se 
však neustále zvyšují a tak společně s výstav-
bou přibývá i cest a chodníků a pro obec to 
mimojiné znamená zajistit v zimním období 
jejich úklid a údržbu. 

 

Mukařovská knihovna  
  Jana Šoupalová, Mukařov-sko 

Možná vás ani nenapadlo, že na seznam 
kulturního dění v naší obci si můžeme 
připsat i naši knihovnu. Jednou týdně, 
vždy v úterý mezi třetí a půl šestou odpo-
ledne, si můžeme zajít pro čerstvý příděl 
duševní potravy, do přízemí budovy OÚ v 
Mukařově hned naproti poště. 

V pátek 8. ledna večer již tedy bylo čím dál 
víc jasné, že kvůli stále přibývajícímu sněhu 
budou muset nastoupit nejen naši zaměst-
nanci, ale i další smluvní partneři se zimní 
úklidovou technikou, aby se dařilo přívaly 
sněhu aspoň trochu zvládat. Za jejich nasa-
zení po celý víkend, často i v nočních hodi-
nách jim patří velký dík!  

Co by relativně nedávnou „naplaveninu“ 
mě tato možnost příjemně překvapila a stala 
jsem se pravidelným návštěvníkem. Dnes již 
navštěvujeme knihovnu i s dětmi, které si ve 
svém koutku vždy vyberou v dostatečné na-
bídce od leporel až po dětské encyklopedie.  Následující víkend musela obec operativně 

zakoupit  novou výkonnou frézu s vlastním 
pojezdem. Ta by obecním zaměstnancům 
měla pomáhat, aby naše chodníky byly prů-
chodné a schůdné i v době, kdy boj se sně-
hem většina měst a obcí již vzdává. 

Nebylo a stále 
není mnohdy jedno-
duché přívaly sněhu 
zvládat. Situaci navíc 
komplikují neukáz-
nění spoluobčané, 
kteří si sníh vyhrnuli 
ze svých vjezdů a 
zahrad přímo na 
chodníky nebo do 

cest, kde z nich vytvořili těžko překonatelné 
bariéry. Jejich bezohlednost je o to více zará-
žející, že mnohdy svou činností donutili chod-
ce sejít z chodníku do silnice a aby tomu 
nasadili pomyslnou korunu, do cesty komu-
nální technice ještě zaparkovali svůj vůz. 

Já sama někdy sáhnu do police novinek, 
někdy mezi knihy zapůjčené ze spolupracují-
cích knihoven v Říčanech nebo Benešově. 
Poslední dobou se ale stále vracím k oblíbe-
ným autorům. U těch nejznámějších je jejich 
autorské portfolio zastoupeno v opravdu 
uspokojující šíři. A pokud hledanou knihu 
nenaleznu, paní Minaříková mi ji objedná  
z Říčan (pokud tam v knihovním fondu je). 

Několik čísel o mukařovské knihovně,  
která vám ji trochu přiblíží: k 31.12.2009  
bylo u nás v knihovně 2522 knih. 178 regis-
trovaných čtenářů během roku realizovalo 
celkem 1924 návštěv, při nichž si vypůjčili 
celkem 3921 knih. Knihy jsou nakupovány 
nové a v mnohem větší míře jsou zapůjčovány 
z knihoven v Benešově a v Říčanech. Rodinné 
půjčovné činí 100,- Kč ročně nebo 20,-Kč 
ročně pro děti (bez možnosti výpůjčky knih 
„dospěláckých“).  

A zbývá ještě dodat, že v knihovně je i po-
čítač s připojením na internet, který lze  
v otevírací době bezplatně využít. Za fungová-
ní knihovny patří velký dík paní Minaříkové, 
knihovnici, a samozřejmě obecnímu úřadu 
Mukařov.

Naproti tomu je mnoho občanů, kterým 
není zatěžko uklidit část chodníku nebo cesty 
přiléhajících k jejich zahradě a tím znatelně 
ulehčili práci našim zaměstnancům. 

Za to jim patří náš velký dík!  
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Předvánoční výlety ZŠ Mukařov 

Jak se můžete přesvědčit na webu naší 
školy (www.skolamukarov.ic.cz) byl měsíc 
prosinec pro žáky ve znamení řady výletů.  

Na počátku prosince se 1. třídy vydaly do 
Prahy na divadelní představení "Putování do 
Betléma" v divadle U Hasičů. Děti tak měly 
možnost dozvědět se o putování Josefa a 
Marie do Betléma, o tom, jak jim nikdo ne-
chtěl poskytnout nocleh, kde se narodil Ježí-
šek a jaké dary mu přinesli tři králové.  

Celé představení provázely krásné vánoční 
koledy, které si děti na závěr s účinkující 
zazpívaly.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

15. prosince se 1. ročníky podívaly do 
skanzenu v Kouřimi. Muzeum v přírodě se-
známilo děti s ukázkami lidového stavitelství  
z celých Čech. Interiéry jednotlivých statků  
a chalup byly vyzdobeny vánoční tematikou, 
zaměřenou především na staré časy a tradice.  

Průvodkyně nám pověděly, jak v dřívějších 
dobách lidé slavili Štědrý den a jaké pochout-
ky připravovali pro tento důležitý den v roce. 
K vidění zde byly i tajemné postavy, které lidé 
dříve uznávali. Nutno podotknout, že největší 
radost našim prvňáčkům udělaly drobné 
dárečky, které si na závěr prohlídky mohly 
zakoupit pro sebe a své nejbližší. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Těsně před vánočními prázdninami se žáci 
čtvrtých a pátých tříd vypravili do pražského 
"Království železnic". Nádherné pohyblivé 
modely se spoustou detailů z různých míst 
naší vlasti nás opravdu uchvátily. Dokonce 
jsme se podívali i do "velína", odkud je celý 
systém řízen a ovládán. Děti byly nadšené a 
vzhledem k tomu, že projekt má být dokončen 
až v roce 2014, určitě se tam ještě, alespoň 
jednou, podíváme. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

S 8.třídou a 6.B jsme se rozhodli navštívit 
v tomto předvánočním čase naše hlavní měs-
to. Cílem bylo Staroměstské náměstí se svými 
trhy. Sraz byl na nádraží v Říčanech, kam 
jsme se všichni včas dostavili a poté jsme se 
svezli 1. vlakovou třídou na Hlavní nádraží.  

Cesta z Hlavního nádraží na Staroměstské 
náměstí byla pro některé plná nových zážitků 
a netušených poznatků. Při cestě jsme si 
ukázali budovu Masarykova nádraží, Jindřiš-

skou věž, Obecní dům, Prašnou bránu, kubis-
tický Dům U Černé Matky Boží, Staroměst-
skou radnici s orlojem, Týnský chrám, Ungelt 
a další památky. Měli jsme i štěstí, protože na 
apoštoly na orloji jsme nemuseli dlouho čekat 
a davy turistů zatím nebyly velké. 

Po prohlídce trhů, zde byl nejoblíbenějším 
artiklem trdelník, jsme se došli občerstvit do 
McDonald's a zakoupit knihu v Paláci knih 
Luxor. Poté jsme se rychle vrátili vlakem zpět 
do Říčan, kde jsme se spokojeně rozešli do-
mů.                      (adm, prof, van) 

 
 

Zimní zprávy z mateřské školy  
     Dana Tůmová, ředitelka MŠ Mukařov 

V měsíci prosinci bylo ve školce spous-
tu akcí, které se nám vydařily.  

Dětem se líbila mikulášská nadílka, se 
kterou nám pomáhali  hasiči z Mukařova, 
kterým děkujeme za spolupráci. 

Naše VÁNOČNÍ BENEFICE, která byla 
10.12.2009 v mukařovské sokolovně, měla 
velký ohlas u rodičů a veřejnosti. Program byl 
velice pestrý, vystupovaly  děti z mateřské 
školy, ale i žáci ZUŠ Říčany, Libuband-
Tomahawk, Petr Malínek, Lenka Němečková.  

Celé vystoupení mělo vánoční atmosféru, 
která se přenesla na všechny diváky. Poděko-
vání za tuto akci patří dětem, celému kolekti-
vu MŠ, rodičům, paní Dobruské, panu Malín-
kovi  i panu Týcemu. Výtěžek z této akce byl 
použit na vybavení školní zahrady. Všem 
sponzorům kteří přispěli, ještě jednou děku-
jeme. 

Vánoční nadílka u stromečku se nám také 
povedla, děti dostaly spoustu dárků, hraček, 
ze kterých měly velikou radost. 

V lednu paní učitelky a předškoláci na-
vštívily první třídy ZŠ a  seznámily se s pro-
středím, kam šli budoucí prvňáčci na zápis 
20. ledna. Děti se již od září připravují na 
vstup do první třídy a velice se těší na tento 
slavnostní den. 

Zápis do naší mateřské školy proběhne 
24. března od 13,00 do 15,30 hodin v budově 
školy. Podrobnější informace budou na plaká-
tech a internetových  stránkách Mukařova. 

Pro děti připravujeme: divadelní předsta-
vení, výstavu výtvarných prací pro rodiče, 
srdíčkový den, besedu s hasiči, karneval a 
další akce, o kterých Vás budeme informovat. 

http://www.skolamukarov.ic.cz/
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Co nového v Mateřském centru 
     Katka Čadilová, MC Mukařov-sko 

Alternativní školička 
     Jana Šoupalová, Veronika Vaněčková 

Mateřské centrum Mukařov-sko pokra-
čuje i ve druhém školním pololetí s osvěd-
čeným programem, otevřeným pro všechny 
děti o 0 do 7 let a jejich doprovod. Většina 
se odehrává v budově školní družiny  
v Příčné 61, ale od ledna opět cvičíme  
i v mukařovské sokolovně.  

Od října 2009 funguje v Mukařově vedle 
státní mateřské školy také Integrovaná 
herna Veroniky Vaněčkové. Od pondělí do 
středy, v čase 8-12h., zde mohou děti,  
z nichž některé ještě nedosáhly věku 3 let, 
objevovat svět bez asistence nejbližších. 

Ze zkušenosti maminky, jejíž dcera ško-
ličku navštěvuje, mohu říct, že program je 
opravdu pestrý. Naplněný nejen volnou hrou, 
ale i hudbou a tzv. řízeným programem. Tento 
strohý slovní obrat v sobě skrývá vlastně zase 
jenom hru a zábavu z pohledu dětí. Z pohledu 
pedagoga však tyto hry obsahují vzdělávací 
prvky. Pedagog umožňuje dětem pro ně přija-
telným a zábavným způsobem získávat soci-
ální dovednosti, tříbit logické myšlení, paměť, 
manuální zručnost i cit pro hudbu. 

V pondělí dopoledne se učí anglicky nej-
menší (vhodné i pro začátečníky), hned po 
nich si mohou oživit znalosti angličtiny má-
my. Odpoledne je pravidelná výtvarka  tvoření 
pro každého bez rozdílu věku a talentu.  

V úterý dopoledne se střídají výtvarné 
dílny a jednorázové přednášky a další aktivity 
podle aktuálního programu, odpoledne se 
cvičí v sokolovně (i zde se mohou zapojit za 
pomoci rodičů účastnit děti různého věku).  

Veronika Vaněčková o svém projektu říká: 
„V současné podobě by školička nemohla 
fungovat bez podpory paní ředitelky ZŠ Mu-
kařov a nebýt spolupráce s Mateřským cen-
trem Mukařov-sko." 

Ve středu dopoledne jsme místo volné 
herny zařadili cvičení pro miminka a odpo-
lední tanečky jsou přesunuté na čtvrtek 
dopoledne, hned po cvičení rodičů s dětmi. 
Souběžně je otevřena i volná herna. V podve-
čer pak pokračuje angličtina pro mírně po-
kročilé. Hudební škola Yamaha přidává další 
program pro děti od 18 měsíců do 4 let – 
První krůčky k hudbě. 

Vzdělávací program se rychle uchytil a 
získal zájem maminek a spokojenost dětí, 
které školičku navštěvují. V současně době je 
místo jen pro náhradníky, ač se na rozdíl od 
běžné MŠ jedná o placený program tohoto 
rozsahu:  

Pro celé rodiny připravujeme dvě nedělní 
akce – v neděli 14. února masopustní průvod 
a o prvním jarním dni 21. března vyneseme 
Moranu. Více informací najdete na internetu: 
www.mcmukarovsko.estranky.cz. 

» Podpora individuálního rozvoje a vzdělání od 
nejútlejšího věku úzce navazující na spolu-
práci s rodiči. 

» Výukové metody podle Rámcově vzdělávacího 
programu pro MŠ s prvky z Montessori peda-
gogiky. 

» Řízená činnost v nejrůznějších oblastech, 
např. cvičení jemné a hrubé motoriky, pod-
pora zdravého dýchání, upevnění mravních 
hodnot, procvičování výslovnosti na základní 
logopedické úrovni, ale i výuka angličtiny, 
hra na flétnu, volná hra dětí a pobyt venku. 
Do budoucího školního roku je v plánu 

rozšíření provozu. Předběžné přihlášky pro 
děti, které k 15.9. 2010 dosáhnou 3 let věku, 
lze již nyní zasílat na e-mailovou adresu: 
fletna@atlas.cz. Na volné programy je možné 
připojit po předchozí domluvě kdykoliv.  

Pravidelné informace i termín dne otevře-
ných dveří či oficiálního zápisu sledujte 
www.iherna.webnode.cz nebo volejte mobilní 
číslo: 603 517 530. 

Mikuláš zavítal do mateřského centra v pátek  
4. prosince. Než přišel, předvedly děti malé vystoupe-
ní, kde se pochlubily, co se v jednotlivých kroužcích 
od letošního září naučili.  

http://www.mcmukarovsko.estranky.cz/
mailto:fletna@atlas.cz
http://www.iherna.webnode.cz/
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Nevadí nám mráz a zima,  
v Srbíně je prostě prima!  
 Lída Třeštíková, o.s. Pro Srbín 

Bylo nebylo, v jedné malé vísce na kraji 
Mukařova, v nepřehledné zatáčce, u ryb-
níčka, stála náves jako dlaň.  Půlka prosin-
ce, mrzlo až praštělo, rtuť teploměru po-
slední adventní neděli i přes úpěnlivé po-
hledy členů a spolupracovníků OS Pro 
Srbín tvrdošíjně stála na -14°C, a chystal 
se již 3. ročník Srbínského jarmarku.  

„To nemá ani cenu,“ říkali pesimisti, „stej-
ně nikdo nepřijde.“ A optimisti vařili horké 
svařené víno do termosek. A jak to dopadlo?  

Ve tři hodiny pan starosta Rudolf Seman-
ský spolu s vedením sdružení Pro Srbín slav-
nostně otevřel první (a zdaleka ne poslední) 
fázi obnovení Srbínské návsi. Pan farář Kon-
statnin Mikolajek požehnal svěcenou vodou 
(možná i kroupou) zvoničku i obyvatele a slíbil 
u ní mši v srpnu na pouť. Pilo se a hodovalo z 
napečených dobrot vyhlášené Vlastinky Be-
nešů, dobrou vůli spolu mělo…kdo chtěl, 
prohlédl si plány urbanistické studie návsi, 
podle které se bude dál rekonstruovat.  

Na 20 statečných dětí si vyrobilo korálko-
vé ozdoby, papírové andílky, zdobené perníčky 
a svícínky z přírodnin. Ozdobil se stromeček, 
v tombole se rozdaly ceny (Srbínský kapr, 
lahodná vánočka, ozdoby z pedigu a vánoční 
dobroty)…a pak už honem domů zahřát zmrz-
lé prsty a uši.   

A co dál? Naštěstí tahle pohádka nekončí. 
OS Pro Srbín spolu se zastupitelstvem vymýš-
lí další projekty, jak náves jako dlaň zkrášlit. 
Třeba chodník ke Svojeticím. A spolu s Muka-
řov-skem a Mateřským centrem zase další 
akce pro malé i velké. Těšíme se, že přijdete a 
věříme, že leckde pomůžete. Hezký a příjemný 
nový rok v Srbíně!  

 

Mukařovská hvězda již po 6-té  
 Vítek Šoupal, Mukařov 

Na konci listopadu 2009 uspořádal Petr 
Soustružník za vydatné pomoci Jany  
Novotné a dalších spoluorganizátorů  
a pomocníků již 6-tý ročník pěvecké  
soutěže Mukařovská hvězda. 

V nabyté sokolovně opět soutěžili děti od 6 
do15 let v kategoriích mladších a starších.  
V té první (od 6 do 10 let) zvítězil suverénně  
Honzík Doskočil (viz foto níže) a mezi starší-
mi (od 11 do 15 let) Týna Novotná.  

Absolutní vítězkou – Hvězdou hvězd – mezi 
37 soutěžícími se stala  Veronika Kadeřáb-
ková (viz foto níže). Veronika porazila písní 
"Na příchod antikrista" ve finálovém rozstřelu 
velmi těsně právě Honzíka Doskočila, který se 
sám doprovázel na kytaru s písní "Jednou 
nebe zavolá".  

Diváci mohli během soutěže hlasovat pro-
střednictvím SMS o cenu veřejnosti. Tu nako-
nec získala Klára Novotná. 

Velký dík za organizaci patří Petrovi a jeho 
pomocnicím, ale také sponzorům, kteří na 
soutěž pravidelně přispívají. Doufejme, že se 
za rok opět sejdeme na již 7. ročníku. 

Foto: Yarin 
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Zimní příprava fotbalistů  

Lednová účast mužstva TJ Sokol Mukařov na tradičním Rychta cup 2010 skončila  
5. místem (viz foto Kateřina Pospíšilová Pokorná / Facebook).   

 

 Zimní příprava muži  
Sobota 6.2. (15:00)  Mukařov - Smetanova Lhota Hřiště Kostelec n Č.L. 
Sobota 13.2. (13:00)  Mukařov - Sázava       Hřiště Kostelec n Č.L.  
Neděle 21.2. (17:00) Mukařov - Pečky       Hřiště Kostelec n Č.L.  
Sobota 27.2. (13:00)  Mukařov - Stř. Skalice    Hřiště Kostelec n Č.L.  
Neděle 7.3. (15:00) Mukařov - Tuchoraz        Hřiště Kostelec n Č.L.  
Neděle 14.3. (17:00)  Mukařov - Radim      Hřiště Kostelec n Č.L.  
Sobota 21.3.  Klecany - Mukařov     Hřiště Klecany  

Zimní příprava děti 
Sobota 6.3.2010 mladší žáci turnaj v hale v Říčanech od 12.45 hod 
Neděle 7.3.2010 starší žáci turnaj v hale v Říčanech od 12.45 hod   (zty) 
 

 

100.000 návštěvník webu obce a komunity na Facebooku  
9. prosince 2009 v 22:10 hodin navštívil webové stránky www.mukarov.cz - 100.000 

návštěvník. Stalo se tak po 6 letech, 8 měsících a 30 dnech od spuštění stránek 1.5.2003. 
Internetové komunity na sociální síti Facebook se rozrůstají i o Mukařovské skupiny.  
Kromě obecní čítající již přes 120 členů se můžete přidat také ke skupině TJ Sokol Mukařov 
nebo ZŠ Mukařov.         (všo)  

 

Říčansko.info v novém  
Internetový regionální zpravodajský deník Říčansko.info (www.ricansko.info) v závěru 

roku 2009 přichystal pro čtenáře překvapení: změnil grafiku a nabídl nové užitečné 
funkce. Říčansko.info každý den přináší zprávy z Říčan a blízkého okolí. Během 3 let si web 
našel věrné čtenáře. Každý měsíc jej čte kolem 10 tisíc unikátních návštěvníků. 

Čtenáři si Říčansko.info oblíbili nejen díky článkům a diskusím, ale i dalším službám. Mo-
hou si zde například najít řemeslníky v katalogu firem, kontakty na doktory nebo kulturní akce 
konané v okolí. Nová verze je první radikální technologickou i grafickou změnou, kterou server 
od svého vzniku v roce 2006 prošel.   „Na zajímavé služby pro každodenní život se mohou čte-
náři, živnostníci i firmy těšit také v roce 2010,“ říká provozovatel Jan Ambrož.   (všo)

http://www.mukarov.cz/
http://www.ricansko.info/
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 Hasiči v Mukařově bilancovali  
 Michal Pokorný, starosta SDH Mukařov 

9. ledna 2009 proběhla v Požárním do-
mě v Mukařově Výroční valná hromada 
SDH Mukařov. Toto setkání členů sdružení 
se konalo za účelem zhodnocení činnosti v 
uplynulém roce a schválení plánu aktivit 
pro rok letošní.  

V hlavní zprávě o činnosti mohli nejen 
členové sboru, ale i 16 hostů vyslechnout vše, 
co se hasičům v loňském roce podařilo. Za 
zmínku určitě stojí úspěšná soutěžní sezóna. 
Družstvu mužů se podařilo vybojovat na 
místních, okrskových i okresních soutěžích tři 
prvenství.  

Po dlouhé odmlce začalo pracovat zbrusu 
nové družstvo žen. I mladí hasiči přes určité 
problémy vytrvali a zúčastnili se  jarního i 
podzimního kola soutěže Plamen a Mukařov-
ského uzlu.   

Pro zásahovou jednotku znamenal prak-
tický výcvik další poháry za první místa nejen 
v celkové soutěži, ale i soutěži Za tři rohy. 
Zásahová jednotka obce složená z členů sdru-
žení mimo odbornou přípravu a péči o techni-
ku zasahovala u 20 zásahů a to nejen  v obci, 
ale i v jejím okolí.  

Jak je již téměř tradicí, jsou hasiči hybnou 
silu dění v obci. Na akce, které se loni podaři-
lo zajistit, mnozí z Vás pamatují. Kromě 
hasičského bálu, dětského karnevalu, dět-
ského dne a čarodějnic se nám podařilo uspo-
řádat první ročník Sněhulákiády. Pomáhali 
jsme s výlovem požární nádrže, Mukařovskou 
keckou, Lampioňákem i dětským dnem ve 
škole. Jen připravenou Drakiádu nám zhatila 
první loňská sněhová nadílka.  

Ve výčtu další aktivit by se dalo pokračo-
vat dále. Důležité je ale zmínit, že nic z výše 
uvedeného by se nedalo zajistit bez obětavých 
členů, příznivců hasičů a sponzorů. Všem, 
kteří nám pomáhají či nás podporují, chci zde 
veřejně poděkovat a ujistit je, že si jejich pří-
stupu velice vážíme.  

Přejme si, abychom i v roce 2010 našli do-
statek sil a ochotných duší k zajištění všech 
plánovaných akcí. O některých z nich se 
můžete dočíst v závěru tohoto vydání. 

SDH Žernovka v novém roce 
 Matěj Mlčoch, SDH Žernovka 

Sbor dobrovolných hasičů na Žernovce 
vykročil do nového roku 2010 rovnýma 
nohama. Počasí nám přichystalo pěknou 
sněhovou nadílku, kterou přivítali vyznavači 
zimních sportů a děti s otevřenou náručí, 
avšak méně už dělá toto počasí radost hasi-
čům. V celé republice hasiči vyjížděli více než 
k 5.000 výjezdů spojených se sněhem. Dlou-
hodobý průměr to přesahuje v tomto období 
asi o 350% jen u technických zásahů.  

SDH Žernovka vyjížděla ke 3 případům na 
likvidaci sněhových převisů a přetížené stře-
chy hrozící pádem, a k jednomu případu 
požáru dodávky.  

Ve sboru samotném nás čekají koncem 
ledna volby představenstva, kde se očekávají 
změny ve vedení sboru. Novopečeným velite-
lem družstva je už koncem roku zvolený Karel 
Křepelka.  

SDH Žernovka bude v průběhu roku po-
řádat mnoho kulturních a společenských akcí 
nejen pro hasiče, ale hlavně pro místní obyva-
tele a jejich děti. Těšíme se na shledání na 
hasičském plese 6. února v restauraci Mont-
gomery. 

Odklízení sněhu hasiči z přetížené střechy  
- restaurace Montgomery na Žernovce 
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Obnova zastaralé techniky  

Pro většinu čtenářů tohoto dvouměsíč-
níku či obecních internetových stránek, 
nebude pravděpodobně novinkou informa-
ce o plánované reprodukci zastaralé požár-
ní techniky obce. 

První myšlenky k tomuto kroku se datují 
více jak dva roky zpátky, kdy bylo nutné 
několikrát investovat nemalé prostředky do 
oprav techniky současné, která zároveň nevy-
hovuje současným technickým požadavkům. 
Impulsem pro to, jak vyřešit otázku neeko-
nomických oprav na několik let dopředu, bylo 
vyhlášení dotačních podmínek pro získání 
státní dotace na obnovu hasičské techniky 
Ministerstvem vnitra a příslib obce dalšího 
financování nákupu techniky. Hned počátkem 
roku 2009 jsme zpracovali žádost o státní 
dotaci, které byla v listopadu 2009 schválena 
a přidělena ve výši 2 milionů. I další podaná 
žádosti o dotaci, tentokrát z prostředků kraj-
ského úřadu ve výši 600 tisíc korun, nám 
byla poskytnuta.  

Nyní probíhají intenzivní jednání o koneč-
né podobě vozidla a zbývajícího financování. 
Poté bude vypsáno výběrové řízeni na dodava-
tele a uzavřena kupní smlouva. Pokud půjde 
vše podle plánu, dočkáme se v závěru letošní-
ho roku nové cisterny. (mpo)  

 

 

10. tříkrálová sbírka 
... za světlem dobrých skutků 
 Alena Semanská, Domov pro seniory 

 8. a 9. ledna 2010 se uskutečnila i u 
nás v Mukařově Tříkrálová sbírka pořádaná 
provozovatelem mukařovského Domova 
pro seniory Arcidiecézní charitou Praha, 
organizovaná Charitou Česká republika. 
Pracovníci našeho Domova se této sbírky 
účastnili již v loňském roce. I když nám letos 
počasí nebylo nakloněno a k mrazu se přidalo 
ještě husté sněžení, vydali se naši koledníci se 
zapečetěnou pokladničkou do ulic Mukařova.  

Hlavním cílem Tříkrálové sbírky je finanč-
ní pomoc sociálním projektům ve všech diecé-
zích, arcidiecézích a farnostech. Část výtěžku 
letošní sbírky byla přislíbena na provoz naše-
ho Domova pro seniory v Mukařově. Chtěli 
bychom touto cestou poděkovat všem, kteří 
přispěli do pokladničky našich koledníků na 
dobrou věc. 

Jubilanti  
 Jaroslava Kapustová, zastupitelka 

V minulém čísle Mukařov-ska jsem psa-
la o počtu narozených dětí v našich obcích 
v roce 2009. Do dnešního čísla jsem při-
pravila seznam spoluobčanů, kteří vloni 
oslavili významná životní výročí. 

Přehled z obecních statistik jsem začala 
od věku 65 let a pak dále po pěti letech.  

Tak tedy v loňském roce 65 narozeniny 
oslavilo 27 občanů. 70 let  oslavilo 13 jubi-
lantů, 75 let oslavilo rovněž 13, 80 let  osla-
vilo  5 jubilantů, 85 narozeniny slavilo 5 žen 
a 1 muž, 90-tiny slavily 3 ženy. 95 let se 
dožila  paní Antonie Svátková ze Žernovky.  

V letošním roce bude slavit: 

65 narozeniny   8 žen a 6 mužů,  
70 narozeniny   3 ženy a 5 mužů,  
75 narozeniny   4 žena a 4 muži 
80 narozeniny   6 žen a 3 muži 
85 narozeniny   5 žen a 2 muži 
90 narozeniny   1 žena a 2 muži 
95 narozeniny   2 ženy 
a 101 let bude obyvatelce Charitního  

domova Mukařov paní Maříkové. 

Jubilantům, ale i všem ostatním přeji 
hodně spokojenosti, štěstí a hlavně zdraví.     

 

 

Obecní statistiky 
Mukařovsko má rozlohu 

632,43 hektarů a k 1.1. 
2010 jsou zde evidovány  
3 části obce, 74 ulic, 1 150 
adres (o 50 více než k 
1.1.09'). Všechny adresy v 
obci mají PSČ 251 62.  

V obci je k trvalému pobytu (nebo jaké-
mukoliv platnému pobytu cizince, azylanta) 
přihlášeno 1987 obyvatel (celkový meziroční 
nárůst +4%), z toho je 784 mužů nad 15 let 
(+1,6%), 180 chlapců do 15 let (+14%), 799 
žen nad 15 let (+2,1%), 164 dívek do 15 let 
(+10,4%). Z těchto dat je zřejmý výraznější 
nárůst počtu dětí než dospělých potvrzující 
probíhající populační "explozi".  

Hustota osídlení se zvýšila na 314 obyva-
tel na kilometr čtvereční.        (všo) 

 

(http://aplikace.mvcr.cz/adresa/s/mukar001/index.html)

http://aplikace.mvcr.cz/adresa/s/mukar001/index.html
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Kalendář akcí Mukařovska 
Únor 
1.-5. Jarní prázdniny ve škole  

- ZŠ Mukařov 
  6. Ples SDH Žernovka (20:00) hasiči 

- Montgomery Žernovka 
13. Ples sportovců (20:00) TJ Sokol Mukařov  

- Sokolovna Mukařov  
14.  Masopust (15:00) Mateřské centrum Muka-

řov-sko  
- průvod od Flipu k hospodě U Kostela  

15. Lyžařský výcvikový kurz ZŠ  
- pozor přesunuto o týden z 8.2. na 15.2 

16. Výtvarná dílna s Bárou Vávrovou  
(9:30) Mateřské centrum Mukařov-sko  
- Příčná 61, Mukařov 

17. Večerní maminec (20:00)  
- v Mateřském centru Mukařov-sko  

18. Plavání žáků 3. tříd ZŠ začátek 
- tentokrát ve Vodním světě v Kolíně  

26. 6. školní ples (20:00) ZŠ Mukařov 
- Sokolovna Mukařov 

27. Dětský karneval (14:00) SDH Mukařov 
- Sokolovna Mukařov 

  
 

 
Březen  
16. Výtvarná dílna s 

Bárou Vávrovou  
(9:30) Mateřské 
centrum Mukařov-sko 

17. Večerní maminec (20:00) 
v Mateřském centru Mukařov-sko 

20. Ples SDH Mukařov (20:00) hasiči 
- Sokolovna Mukařov 

21.  Vynášení Morany (15:00) Mateřské cent-
rum Mukařov-sko a o.s. Pro Srbín  
- sraz na návsi v Srbíně 

24. Zápis do mateřské školky (13:00-15:30) 
- budova MŠ Mukařov 

 

Duben  
Připravujeme 3. ročník divadelního mini-
festivalu - Mukařovský Pištěk  
 předběžně si rezervujte čas v sobotu  

10. dubna   
 

Změna akcí vyhrazena 
 

 
 
 
 
 

 
Firma CYKLOSPORT - KERN 
nabízí pro novou prodejnu 
v obci Mukařov pracovní místo 
mechanik-prodavač. 
 
V případě Vašeho zájmu posí-
lejte Váš životopis emailem na: 
 

cyklojk@login.cz
 
Požadujeme zkušenost se stavbou, 
servisem a prodejem jízdních kol.  
 

Předpokládaný nástup: 
  březen 2010
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