
 
Stezka na Žernovku, 
který strom podpoříte Vy ?! 

Vítek Šoupal, Mukařov-sko 
Po řadě let, kdy se mluvilo o tom, jak 

zajistit bezpečnou spojnici mezi Mukařo-
vem a Žernovkou, se letos v druhém čtvrt-
letí konečně zrealizuje pěší stezka mezi 
našimi dvěma obcemi.  

Projekt, který připravilo občanské sdruže-
ní Mukařov-sko spolu s obcí naplňuje doušku 
za názvem našeho sdružení – a to, že jsme 
občanským sdružením "pro Mukařov, Srbín a 
Žernovku". 80% částky na vybudování stezky 
bylo získáno přes dotační titul M.A.S. Říčan-
sko – Program obnovy venkova metodou Lea-
der. Další podstatnou částí přispěje obec. 

 

Ptáme se nového místostarosty  

Na únorovém zastupitelstvu obce Mu-
kařov byl dalším místo-
starostou obce zvolen  
Ing. Přemysl Zíma. Přiná-
šíme Vám s ním krátký 
rozhovor. 

Dobrý den, Přemku, 
mohl byste se čtenářům 
krátce představit? 

Pocházím ze Srbína, kde žiji již jako  
4. generace zemědělců od r. 1913, kdy praděd 
Antonín Zima zakoupil zde zemědělskou 
usedlost č.p. 4. Po střední obchodní škole 
jsem vystudoval auditing a logistiku na Vyso-
ké  škole ekonomické v Praze. Po škole jsem 
nastoupil jako účetní do  středně velké mezi-
národní firmy v Tehovci, kde pracuji již šes-
tým rokem, v dnešní době na pozici finanční-
ho ředitele. Takže jsem neutekl daleko a po 
celý svůj život jsem spjat … pokračování str. 3 

Na poli mezi lesem a Žernovkou vznikne 
také alej z 9 třešní, 13 javorů a 13 jeřábů. 
Uprostřed aleje bude odpočívadlo pro pěší i 
cyklisty. V rámci realizace projektu máte i Vy 
šanci se do něj zapojit – ať už jako fyzická 
osoba nebo jako firma či organizace. Jak? 

Každý ze stromů čeká na svého "spon-
zora". Příspěvkem v řádu stokorun se můžete 
stát kmotrem jednoho ze stromů. Zároveň 
můžete přispět také svou vlastní prací při 
sázení stromů, které se uskuteční na přelo-
mu dubna a května. Ještě jste se nerozhodli, 
který strom v aleji si vyberete? Tak neváhejte, 
ať na Vás nějaký vyzbude. Více informací na 
obecním úřadě nebo www.mukarov.cz/alej 

Slunce v duši, jaro na zahrádce a na vidě-
nou při sázení stromů na Žernovce. 
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Starosti starosty  
                  Rudolf Semanský, starosta obce  

Jaro je tu a s mizejícími zbytky tajícího 
sněhu se začínají objevovat důsledky  
letošní zimy. Poškozené silnice, podmáče-
né nebo místy vodou podemleté chodníky, 
zbytky štěrku a posypového materiálu  
na okrajích vozovek, nepořádek na trávní-
cích, zažloutlá a špinavá tráva – s trochou 
nadsázky by se dalo říci, že to jaro působí 
při představě, co vše nás čeká, poněkud 
depresivně. 

Naštěstí to ale není tak hrozné, jak by se  
z úvodních řádků mého příspěvku mohlo zdát 
– s tolik očekávaným zlepšením počasí  
se chystá spuštění několika projektů, které 
naši občané jistě ocení – ať již je to budování 
chodníku podél silnice z Mukařova  
do Žernovky, instalace odpadkových košů a 
nebo dokončení osazování čekáren na auto-
busové zastávky. 

U posledně zmiňovaného bych se rád  
zastavil, neboť oproti loňskému roku,  
kdy zastávky dodala firma, jež přístřešky pro 
zastávky vyrábí (i když pravda s mírným 
zpožděním a po urgencích), letos se přes zimu 
do výroby čekáren pustili sami techničtí pra-
covníci obce a myslím, že výsledek je plně 

srovnatelný, ne-li lepší než od dodavatelů na 
našem trhu - a co je nejdůležitější – za ne-
srovnatelně nižší cenu.  

Ostatně – v souvislosti s našimi zaměst-
nanci chci zmínit nejen tyto čekárny – možná 
málokdo ví, že jsme díky nim zcela soběstační 
i po technické stránce – před zimou si sami 
vyrobili radlici na sníh pro úklid chodníků, 
kabinku na traktor chránící před nepřízní 
počasí a další „drobnosti“, včetně drobných 
oprav techniky atd.,  které nám tak dobře 

pomohly vypořádat se s letošní zimou. 
Zima již snad ale opravdu skončila a s ja-

rem je spojen i úklid – ať již na vlastním po-
zemku každého z nás a nebo v obci – v dubnu 
nás čeká svoz velkoobjemového a nebezpeč-
ného odpadu, který bude opět organizován na 
tradičních stanovištích v obcích, ale poměrně 
novou a zatím nepříliš rozšířenou službou  
je také svoz bioodpadu, který začne být  
aktuální v jarních měsících. Rád bych apelo-
val na všechny, komu připadá ještě stále 
pohodlnější a levnější vyvážet zbytky ze za-
hrad a posekanou trávu kamsi za plot, pří-
padně na okraj lesa, aby se zamysleli nad 
touto možností a pohodlně si zajistili za cca 
1000,- Kč pravidelný svoz bioodpadu. 

Čeká nás poslední rok volebního období – 
v době psaní tohoto příspěvku vlastně již jen 
poslední půlrok a tak myslím, že si mohu 
dovolit trochu rekapitulovat. Dříve než tak 
učiním, chci připomenout, že nás v letošním 
roce čekají volby do Parlamentu ČR – již v 
květnu a také podzimní volby do zastupitel-
stev obcí. Sdružení Mukařov-sko chce i nadá-
le pokračovat v práci pro obec prostřednictvím 
svých zastupitelů a spolu s dalšími sdružení-
mi v obci již dnes připravuje společnou kan-
didátku a program na další období.  

Za ty čtyři roky se jak doufám podařilo re-
alizovat spoustu prospěšných akcí, které tu 
teď nechci vyjmenovávat za prvé proto, že se 
domnívám, že bych si možná už nevzpomněl 
na všechny a také proto, že většina z nich 
jsou výsledkem týmové práce. 

Často se s Vámi potkávám v obci, probí-
ráme nejen problémy, ale i to co se podařilo. 
Nejednou jsem zaslechl názor, že se nám 
podařilo dostát většině předvolebních slibů a 
naplnění programu. Jsem rád, když to slyším, 
ale nelze zapomínat, že spousta věcí je ještě 
před námi.  

Lidská paměť je věc ošidná a přiznám se, 
že sám jsem mnohdy překvapen, když rekapi-
tuluji uplynulý rok, co vše jsem ve shonu 
projektů a akcí na obci z toho „zapomněl“. 
Právě na Vás bude nakonec zhodnocení celé-
ho našeho volebního období a práce v něm a 
toho, zda jsme své sliby splnili, či nikoliv.  

Přeji příjemné a slunečné jaro! 
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Ptáme se nového místostarosty 
pokračování ze strany 1  

… s místní rodnou hroudou fyzicky i nej-
různějšími 
aktivitami na 
statku i v 
blízkém okolí.  

Jak se 
Vám tu žije? 

Otázku 
bych ještě 
rozdělil na dvě části. První, jak se žije v ČR? 
Jelikož rád cestuji, měl jsem možnost srovná-
ní života tady a v USA, Rumunsku, Řecku, 
nebo na Srí Lance a přes všechny české peri-
petie a neduhy si myslím, že se tu žije poměr-
ně dobře, a že spoustu životních problémů 
běžných jinde tu lidé řešit nemusí. A to na-
vzdory tomu, že obyčejný člověk zde musí 
stále válčit, aby za svůj „východní“ příjem 
mohl nakoupit v „západních“ cenách, ne-
mluvě o úsporách. Ale nebude to tak zlé, 
neboť počet drahých aut na silnicích za po-
slední léta jasně vzrostl. 

V Mukařově a okolí se žije, řekl bych, ještě 
o něco lépe než dobře. Kraj nedaleko výstavní 
Prahy a přesto v krásné přírodě, a relativně 
klidném prostředí s možností turistiky do 
historicky unikátního okolí (lesy, lomy, pa-
mětihodnosti, jakož i nejrůznější vzácná místa 
skrytá věčně uspěchaným lidem vprostřed 
Černých lesů). Trochu mě jen děsí probíhající 
stavební ruch, kterým pomalu z naší krásné 
přírody lidé ukrajují to nejcennější a místo 
toho máme v krajině asfalt, či beton v rozlo-
hách nevídaných a někdy i nesmyslných. 
Přijde mi to jako začarovaný kruh, stěhovat se 
do přírody a pak si vybetonovat půl zahrady, 
jen proto, že když zaprší, udělá se bláto. Vždyť 
to je právě ta příroda... 

Jaké změny jste zaznamenal za po-
slední volební období? 

Musím objektivně říci, že značné. Klíčo-
vým momentem bylo zejména vyjednání pro-
deje plynovodu, vybudovaného za předchozího 
zastupitelstva, ze kterého jsme jako obec 
získali nemalé prostředky na svůj rozvoj. 
Ovšem je nutné dodat, že ne rozvoj živelný, 
ale rozvoj podle připraveného územního plánu 
a na strategické úrovni jasně definovaných 
investičních projektů. 

 

 

Co z Vašich dosavadních zkušeností 
bude přínosem pro obec? 

Mohu říci, co z mých zkušeností už příno-
sem bylo. Je to hlavně finanční plánování a 
příprava, tvorba, kontrola a vyhodnocení 
rozpočtů obce, nebo i rozpočtů ostatních 
organizací navázaných na obecní rozpočet. 
Mimo to byla, je a doufám bude, účast na 
investičních projektech v celém širokém spek-
tru obecní činnosti, a to ať už při přípravě, 
kontrole, nebo jejich vyhodnocování. Kromě 
takříkajíc profesních záležitostí je to i členství 
v občanském sdružení Mukařov-sko a spolu-
práce s OS Pro Srbín na nejrůznějších úrov-
ních a projektech.  

Jaké vidíte priority ve Vaší práci pro 
obec? 

Do budoucna mohu slíbit, že u výše uve-
deného bych rád zůstal, přestože laťka bude 
hodně vysoko ve spojení s projektovaným 
odkanalizováním Srbína a Žernovky, dalším 
rozvojem obce a finanční krizí ukrajovanou 
rezervou rozpočtu. Prioritou bude zcela jistě 
pečlivé hospodaření s fiskálními, nebo dotač-
ními příjmy a vhodná alokace veřejných pro-
středků do veřejných služeb a investic při 
zachování dlouhodobě vyrovnaného (lépe 
lehce přebytkového) rozpočtu. Dalším stěžej-
ním bodem je příprava podkladů k získání 
nejrůznějších dotací, které dokáží ulehčit 
zejména v tom investičním břemeni, a bez 
kterých by situace byla o mnoho těžší. 

Na závěr pro odlehčení, jaké jsou Vaše 
koníčky? 

Mým velkým koníčkem je bezesporu má 
práce, a k tomu 
dobrá hudba. 
Také mě velice 
baví cestovat - po 
ČR i do zahraničí. 
Mezi poslední a 
nejlepší patří 
cesta na Srí Lan-
ku v loňském 
roce a výlet do 
Neumětel k Šemí-
kově hrobu o rok 
dříve. Ve volném 
čase též rád za-
hradničím a ob-
čas si zahraji na 
akordeon nebo 
klavír. 

Srí Lanka 



      –  dvouměsíčník pro Mukařov, Srbín a Žernovku –  122010                                                        Strana  4 

 
Nová silnice, cesta,  
komunikace V Loukách  
  Jan Kašpar, místostarosta obce 

Bystrému čtenáři minulých čísel Muka-
řov-ska jistě neušel článek o přípravách 
nového propojení části Srbína kolem ryb-
níku Požár směrem ke Kutnohorské silnici. 
Nicméně na tomto místě bychom rádi 
předali zvídavému čtenáři více informací a 
přiblížili náročnost a složitost takového 
záměru.   

Když se hledalo umístění pro novou čis-
tičku odpadních vod (ČOV) pro celý Srbín a 
Žernovku, prakticky jediným místem bylo 
umístění na vodoteči Jevanského potoka. 
Obec nevlastní mnoho vhodných pozemků a 
tak první varianta byla v blízkosti dosud 
jediného mostku pod ulicí Píseckou. To ná-
sledně zvedlo nevoli obyvatel této lokality a 
tak se hledalo nové místo. Louky za posled-
ními domy zástavby směrem na Vyžlovku 
nebyly podle územního plánu určeny k žádné 
výstavbě. Jenže logice a účelnosti musely 
nakonec ustoupit i přísné a často nekompro-
misní požadavky pracovníků hájících životní 
prostředí.  

A tak začala další fáze jednání s majiteli 
těchto pozemků, pro které kromě pocitu ma-
jetnictví zelených ploch nebylo jiného využití. 
Trvalo dlouho než se našlo kompromisní 
řešení o náhradě za nutnou část pozemků pro 
umístění čističky, ale zároveň i pro přístupo-
vou cestě k ní a vlastně i k odlehčení provozu 
ulicí Píseckou. A aby to nebylo tak jednodu-
ché, do tělesa této nové komunikace, které 
jsme podle charakteru pozemků začali pra-
covně nazývat V Loukách, je nutno umístit 
kanalizační a vodovodní řady do Žernovky! 

Stav jaro 2010: stavební úřad v Říčanech 
vydal územní rozhodnutí o umístění této 
komunikace a ČOV. Projektanti jsou v závě-
rečné fázi návrhu přemostění Jevanského 
potoka a napojení na cestu kolem rybníku. 
Další skupina projektantů připravuje doku-
mentaci pro uložení vodovodu a kanalizace a 
objektu ČOV. A až bude hotova kompletní 
dokumentace a stavební povolení, pak už 
jenom maličkost: zvídavému čtenáři necháme 
tuto otázku nezodpovězenou, protože zatím 
není známa konečná částka na realizaci tako-
vého díla. A že to bude částka přesahující 
dosavadní možnosti rozpočtu obce to už bo-
hužel známo je. Už nyní tak hledáme vhodné 
dotační tituly na zafinancování této akce. 

Domov pro seniory Mukařov 
  Alena Semanská, Mukařov 

Tak nám pomalu mizí hromady sněhu a 
začíná se na nás usmívat sluníčko. Nebude 
to doufám dlouho trvat a my budeme moci 
naše klienty vyvézt do zahrady. Naše zimní 
patálie se sněhem a ledem je u konce ale 
každou chvíli se objeví nějaké jiné nepří-
jemnosti.  

Jednou z nich je, že se často po našem ob-
jektu potulují neznámá individua, která obtě-
žují naše klienty a požadují po nich peníze či 
potraviny. Využívají tak naivity starých lidí, 
kteří jim ochotně snáší vše, co mají doma a 
přidají i nějakou tu korunu. Je docela zázrak, 
že doposud nedošlo ke zcizení celé peněženky 
či většího obnosu peněz.  

Dalším z našich problémů je, že na na-
šem, již tak dost malém parkovišti, parkují 
často neznámé automobily občanů, kteří se 
vydají na 
procházku do 
blízkého lesa a 
nebo prostě na 
své zahradě 
nemají místo 
… stojí nás 
vždy spoustu 
času a úsilí, 
než tyto osoby 
(někdy i s pomocí PČR) dohledáme a vysvětlí-
me jim, že není tak úplně normální parkovat 
na soukromém pozemku i když se jedná o 
pozemek Domova pro seniory.  

Po nepříjemnosti z minulého týdne, kdy 
dovozce plen naboural kolegyni auto a ujel, 
dospěli jsme k rozhodnutí, že je třeba situaci 
řešit a pořídit nová vrata na elektrický pohon. 
Vzhledem ke stavu financí v sociálních služ-
bách jsme se rozhodli požádat obec Mukařov 
o příspěvek na realizaci tohoto řešení. Obec 
nám ochotně vyšla vstříc a nikdo ze zastupite-
lů ani chvilku nezaváhal zvednout ruku pro 
schválení tohoto příspěvku. 

Chtěla bych proto poděkovat všem zastu-
pitelům Obecnímu úřadu Mukařov za pomoc 
a také zopakovat náš dík všem obyvatelům 
Mukařova i okolí za hmotné i finanční dary 
pro náš Domov a vůbec každému, kdo pro 
náš Domov něco učinil … činí … či hodlá 
učinit … 

S přáním všeho dobrého Alena Semanská  
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Diskuse na webu obce (www.mukarov.cz) 
 
Příspěvek: Ví-)tek – 28.2.2010 (15:14) 

Šlápnutí do psího h@vínka prý přináší štěstí . Teď po zimě by to znamenalo, že tu všich-
ni rozbijeme Jackpot ve Sportce. Zrovna před branou máme také krásnou hromádku. Pokaždé 
se nám to sem vrací. Psi jsou roztomilá zvířátka, ale sami po sobě uklízet nemohou ...  takže 
milí majitelé, díky, že po svých miláčcích uklízíte! Ví-)tek Šoupal 
 
Příspěvek: Andrea – 4.3.2010 (12:25) 

Dobrý den, koukám, koukám  a nestačím se divit! Na … zasedání obce se má projednávat 
žádost o stanovisko k výstavbě čerpací stanice a mycí linky v k.ú. Srbín . Pevně doufám, že 
naši zastupitelé dají STOP takovýmto nesmyslným stavbám v centru naší obce . 
Reakce: Karel – 4.3.2010 (16:56) 

Někdy žasnu, jak lidé, jejichž domy zaplnily kdysi malebná srbínská pole se teď militantně 
vyjadřují proti jakýmkoliv komerčním aktivitám v jejich okolí. Často ještě s douškou, že se ničí 
příroda. Pro informaci, příroda začala mizet už před 20-ti lety... Neměla by se nakonec zavřít a 
zbourat i samoobsluha na křižovatce, vystavěná za reál.soc.? Rozvoj obce přeci není jen o pane-
lácích na ležato. Měli bychom se spolu naučit žít a ne psát samá "STOP", "POZOR"... Nerozu-
mím, co komu vadí na benzince vedle autoservisu? Rebel Karel 
Reakce: Jiří Domanský – 5.3.2010 (11:27) 

Taky nechápu proč mají v poslední době komerční aktivity podél silnice mezi Mukařovem a 
Srbínem takových odpůrců. Pokud by se jednalo o bezprostřední sousedy těchto staveb tak to 
ještě pochopím, ale ti to asi nejsou. Naopak když se podívám na různé realitní servery a vidím 
tam k prodeji srbínská pole za účelem další zástavby tak to mi vadí, protože očekávám, že tam 
vznikne další urbanistická "perla" jako v lokalitě Pod Budami. Za posledních 20 let se počet 
obyvatel obce takřka zdvojnásobil a infrastruktura a občanská vybavenost logicky nestačí ač 
současné zastupitelstvo dělá co může a má můj obdiv.  

P.S. Těším se, že si dojdu s kanystrem pěšky pro benzín do sekačky a nostalgicky vzpomí-
nám na benzínovou pumpu Na Budech, obchůdek paní Veselé tamtéž, koloniál U Urbanů 
opodál, hospůdku na Srbínské návsi, obchůdek paní Tučmandlové tamtéž.......a další zaniklé 
komerční aktivity "u silnice", což je asi logické umístění - do lesa nebo na pole by nikdo naku-
povat nechodil....... Jiří Domanský - srbínský chatař 
Reakce: petr – 6.3.2010 (17:55) 

Přeji pěkný den tak se tady dočítám že by tady na křižovatce na Budech měla stát benzinka 
a jako její skoro soused mohu říci proč ne dokonce to i přivítám ,a kruhový objezd podle mého 
názoru se neuskuteční a vemte na vědomí ža tato skoro křižovatka není nijak nebezpečná stačí 
jezdit tak jak se má a všímat si řízení a ne věcí okolo tak se mějte fajn Petr (Broček)  
Reakce: Zdeněk Bíma – 6.3.2010 (19:27)  

Benzinová pumpa u Vojkova nestačí? Říkáme si o další problémy! Umístění mimo obec je 
přece ideální. 
Reakce: Rudolf Semanský (starosta obce) - 16.3.2010 (11:15) 

Do nedávné doby stály na pozemku, kde je uvažována stavba čerpací stanice pracovní stro-
je, ze kterých (přiznejme si to) sem tam více či méně kapal olej a jiné provozní kapaliny přímo 
na zem... Pozemek nebyl příliš udržován a vedle autosalonu s vystavenými vozy působil přeci 
jen trochu neuspořádaně... 

Souhlasím s Vámi v tom, že jediná možnost jak vybudovat chodník rozhodně není podmí-
něna tím "postavit si benzinku". Obec by si mohla na stavbu chodníku půjčit u banky, vypustit 
nějaké jiné projekty nebo počkat, až se jednoho dne dohodne ŘSD, Krajský úřad a manželé 
Holovští a chodník včetně kruhového objezdu bude realizován...  

S kličkováním mezi auty u autosalonu ani pokračováním kolem osvětlených čerpacích sto-
janů projekt chodníku nepočítá - stačilo by se zeptat volených zástupců, jakou mají o chodníku 
představu a jaké zadali projektantovi představy...  
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Mladí hasiči v Mukařově  
  Michal Pokorný, SDH Mukařov 

Obnovení družstva mladých hasičů  
Počátkem února byla obnovena činnost 

družstva mladých hasičů v Mukařově. Tato 
kategorie je pro do 11 let. Pod vedením no-
vých vedoucích Karla Löwyho a Jirky Röslera 
se malí hasiči postupně začínají připravovat 
na své první soutěže. 

V souvislosti s obnovením činnosti proved-
li vedoucí ve dnech 8.a 9.2. ukázku hasičské 
techniky a požárního domu dětem z prvních 
až třetích tříd.  

Schůzky dětí se konají pravidelně každé 
úterý od 16 hodin v Požárním domě. V pří-
padě zájmu podívat se na to, jak schůzky 
probíhají, případně přihlásit vaši ratolest do 
kroužku mladých hasičů, neváhejte kontakto-
vat přímo vedoucí na telefonu 774 588 133. 

Mladí hasiči – kategorie starší (11-15 let) 
Podobně jako jsem se zmínil v předchozím 

článku, snažíme se pracovat i s dětmi v kate-
gorii starší. Vedoucím tohoto kroužku je Mar-
kéta Hrušková a děti se scházejí každou 
sobotu od 14 do 16 hodin. V případě  
zájmu kontaktujete vedoucí na telefonu  
722 749 536.     (www.sdh-mukarov.wz.cz) 

 

 

První čtvrtletí v SDH Žernovka  
  Matěj Mlčoch, SDH Žernovka 

První čtvrtletí v tomto roce proběhlo v 
řadách Žernovských hasičů v duchu perso-
nálních změn vzhledem k volbám, kdy po 
pětiletém působení předsednictva SDH v 
čele s Jiřím Uzlem starším, bylo na Výroč-
ní valné hromadě zvoleno nové předsta-

venstvo. Novým starostou sboru se stal 
bývalý preventista sboru Robert Hegyi, 
další ze zásadnějších změn, byla zvolena 
nová kronikářka Marcelka Uzlová.  

Zmíněné pětileté období, kdy probíhala 
druhá fáze znovuobrození sboru, zvládl bývalý 
starosta Jiří Uzel starší na výbornou a svůj 
úřad předal v pořádku. Sbor mu za jeho čin-
nost děkuje a jsme rádi, že pokračuje ve sbo-
ru jako funkcionář dále. Naše řady se také 
rozšířily o několik nových členů, což je důleži-
té pro chod organizace. Úplné změny předsta-
venstva sledujte na stránkách SDH Žernovka 
nebo na webu Mukařova. 

Přízeň obecního úřadu je pro náš sbor ne-
zbytně nutná a starosta obce se zastupiteli 
nám svou přízeň stále zachovává. Důkazem 
toho je zbrusu nové vozidlo, které obecní úřad 
pomohl nechat vzniknout. SDH dostalo jako 
sponzorský dar osobní automobil VW Passat, 
který upravil na technický automobil. Ten je 
vybaven agregáty, které jsou schopny zasaho-
vat při technických zásazích typu živelné 
pohromy, dopravní nehody a je schopen po-
jmout posádku 1+4 a dopravit jí za cisternou. 

Akcí chystanou na měsíc duben je 3. roč-
ník Žernovské osmičky, což je soutěž v požár-
ním sportu s požární stříkačkou PS8 která 
proběhne na Žernovce dne 17.4. od 11hodin 
na louce u lomu v Horce (směr Doubek). 
Všichni jsou srdečně zváni, na místě bude 
zajištěno občerstvení a klání se bude odehrá-
vat za každého počasí. 

Ještě k plánované činnosti sboru. Hlavním 
tématem je přístavba hasičské zbrojnice, 
která by se měla realizovat tento rok a měla 
by sloužit k parkování nového technického 
automobilu a k uskladnění vybavení a tech-
nických prostředků výjezdové jednotky. 

B E T O N Á R K A   MUKAŘOV 
 

Výroba, doprava a ukládání betonových směsí 
Prodej písků a drtí 

Betonpumpa Schwing 24m 
U Mototechny 89 – areál stavebnin PRO-DOMA 

Objednávky 721 870 737, 602 442 950 
www.betonmuk.cz     e-mail: obchod@betonmuk.cz 
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Aktuální zprávy z IH - Alterna-
tivní školičky ☼  
       Veronika Vaněčková,  Školička 

 Děti, které na-
vštěvují alternativní 
školičku při Mateř-
ském centru Mukařov-
sko, měly ve čtvrtek 
18.3. možnost vyrazit 
do Prahy na předsta-

vení ověřeného pořadatele dětských pro-
gramů - Divadla v Dlouhé díky tomu, že se 
pro dopravu tam i zpět podařilo sehnat 
malý zánovní autobus od firmy TOMbus. 

 Pan řidič byl velmi ochotný a vstřícný, a 
ač děti při svačině cestou trochu nadrobily, 
shovívavě se usmál a řekl, že se nic neděje a 
vše sám uklidí. Cestou mohly děti poslouchat 
české lidové písničky a pohádky a přitom 

sledovat cestu. Tak náš přesun byl opravdu 
komfortní. 

Protože v programu školky dostávají nyní 
děti informace o dopravních značkách, velmi 
pozorně je sledovaly a k překvapení paní 
učitelek a doprovodu předvedly své nově 
získávané vědomosti tím, že hlasitě hlásily 
přesný název velkého množství značek. 

Divadlo, krom příběhu pohádky "O perní-
kové chaloupce", bylo plné písniček a vzhle-
dem k tomu, že děti seděly v první řadě, měly 
s herci, kteří podali úžasný výkon, velmi blíz-
ký kontakt. Po skončení představení pořádala 
firma Stabilo v předsálí výtvarnou soutěž. Děti 
namalovaly své bezprostřední zážitky a navíc 
pak dostaly lízátko, časopis, „Kostíkův“ pribi-
náček a pro potřeby školky barevné fixy. 
Myslím, že všechny si program celého dne 
dobře užily. 

 

 
 

Jarní zprávy z mateřské školy  
     Dana Tůmová, ředitelka MŠ Mukařov 

V měsíci březnu jsme začali jezdit do SOLNÉ JESKYNĚ v Říčanech. Dětem se tam 
moc líbí a děláme něco pro své zdraví. 

Celý měsíc zdobíme školku a připravujeme vše pro děti,které přijdou k zápisu. 
Paní učitelky a děti chystají pro rodiče výstavu výtvarných prací, která probíhá již druhým 

rokem v prostorách MŠ. Doufáme, že se jim práce dětí budou líbit jako v loňském roce. Navští-
vila nás také výtvarnice, se kterou si děti  vytvořily krásné skleněné přívěsky pro maminky. 

A co nás čeká v dubnu? Bude to divadlo s pohádkou, dřevíčková dílna (výroba  malé hrač-
ky), oslava velikonočních  svátků a tradic, karneval čarodějů a čarodějnic. 

Všem přejeme hodně jarního sluníčka a radostnou náladu. (http://skolka.mukarov.com)

www.iherna.webnode.cz
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Dětský maškarní karneval  
  Michal Pokorný, SDH Mukařov 

Na poslední únorovou sobotu jsme pro 
děti z Mukařova a okolí připravili dětský 
karneval. I letos jsme byli mile překvapeni, 
kolik dětí a rodičů přišlo strávit společné 
odpoledne při hudbě, tanci a soutěžích.  

S dětmi a rodiči, kterých se letos sešlo 
téměř 200, se na parketu proháněli i maskoti 
letošního karnevalu - krokodýl a žralok.  
Ti s dětmi nejen dováděli, ale rozdávali  
jim i drobné sladkosti. Pro děti byla připrave-
na také bohatá tombola. 

S ohledem na zkušenosti z předchozích 
karnevalů jsme tentokrát neocenili jen nejlep-
ší masky, ale rozhodli jsme se udělit menší 
odměny všem dětem. Každý si tak mohl  
odnést sáček s vitamíny, sladkostmi  
a balónky jako památku na tento den. Balón-
ky provázely děti celým odpolednem, byly 
opravdu na každém kroku a sklidily předpo-
kládaný úspěch. 

Po třech hodinách na parketu se začaly 
děti s rodiči postupně rozcházet do svých 
domovů. I přesto, že pro nás odpoledne ještě 
neskončilo, jelikož jsme museli uklidit sál a 
přilehlé prostory, hřál nás pocit z dobře při-
pravené akce. Poděkovat bych chtěl všem, 
kteří nám s akcí pomáhali a samozřejmě také 
těm, kteří karneval podpořili. Zejména bych 
chtěl poděkovat společnosti K2L s.r.o., 
Obecnímu úřadu a panu Vladimírovi Bud-
skému, díky nimž jsme mohli všechny děti 
obdarovat drobnou cenou. Poděkování patří i 
Sokolu Mukařov za bezplatné zapůjčení sálu. 

Tuto akci dále podpořili: DPD CZ s.r.o. 
Modletice, Hračkářství „U medvídků“ Valento-
vi, Obchodní dům FLIP, Cukrářství Doubravči-
ce, Cukrářství paní Čadilová, Rodina Pokor-
ných, Rodina Veselých, Paní Hana Strnadová.  

Plesová sezóna  
  Jaroslava Kapustová, Mukařov 

Letošní plesovou sezonu zahájili  
v sobotu 1.února žernovští hasiči,  
kteří v Montgomery Žernovka uspořádali 
svůj výroční ples. 

Po nich, v sobotu 13. února, měli svůj ples 
mukařovští sportovci. Návštěvníci sokolovny 
mohli zaznamenat opravené jeviště i větší část 
stolů a židlí v sále, na jejichž výměnu přispěl 
mukařovský obecní úřad. Věřme, že se v 
příštích letech podaří sehnat peníze i na vý-
měnu zbytku vybavení.  

Jako v minulých letech tak i letos měli 
sportovci pro přítomné malé překvapení - 
tentokrát to bylo vystoupení ve sportovní 
gymnastice, které se setkalo s velkým  
ohlasem. 

Další ples pro všechny tancechtivé připra-
vilo vedení Základní školy Mukařov. Již 6. 
školní ples byl v pátek 26. února v sokolovně 
Mukařov.  

No a aby to nebylo líto našim dětem, tak 
na neděli 27.února připravili mukařovští 
hasiči dětský karneval. Kdo na tomto karne-
vale byl, měl se na co dívat. Sešlo se tolik dětí 
v krásných a nápaditých maskách, že nebylo 
možné ale ani spravedlivé vybrat tři nejlepší. 
Proto se pořadatelé rozhodli odměnit malou 
pozorností všechny přítomné děti. Pro děti 
byly připraveny i soutěže které měli u dětí 
velký ohlas. Odpoledne uteklo jako voda a 
spokojené děti byly pro pořadatele tou největ-
ší odměnou za vynaloženou práci. 

Každý rok v březnu mají svůj ples muka-
řovští hasiči, letos se uskutečnil v sobotu 20. 
března v sokolovně Mukařov. Jako vždy byla 
jeho přípravě věnovaná velká pozornost. Jako 
bonbonek byl pro přítomné pestrý výběr mí-
chaných nápojů, které lahodily nejen oku ale i 
chuti. Myslím si, že kdo na tomto plese byl, 
odcházel spokojen. 

Na závěr plesové sezóny se ještě po uzá-
věrce tohoto čísla Mukařov-ska konal v srbín-
ské diskotéce Kravín 
Srbínský reprezentační 
disko ples. 

A spokojenost ná-
vštěvníků těchto akcí je 
pak mimo jiné hnací 
silou a poděkováním pro 
všechny pořadatele, kteří 
tyto akce připravují. 

Foto - Mrázek
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Zimní příprava fotbalistů  
TJ Sokol Mukařov 
     Zdeněk Týce, starosta Sokola 

Mimo běžné tréninkové dávky se druž-
stva dospělých fotbalistů zúčastnila dvou 
zimních turnajů.  

Hráči dříve narození pod hlavičkou Gardy 
Mukařov hráli během zimních měsíců (od 
prosince 2009 do března 2010) turnaj o pohár 
Antonína Panenky na novém umělém trávní-
ku v Újezdě Praha 4. V turnaji startovalo 5 
mužstev a celý se hrál dvoukolově. Garda 
Mukařov nakonec získala 12 bodů skončila 
třetí a odvezla  si krásný pohár. Vítězem tur-
naje se stal domácí oddíl SK Újezd Praha 4 
před Spartou Krč. Výsledky našeho mužstva: 

Mukařov - Průhonice 3:1  a 3:1 
Mukařov - Čipex 4:2 a 6:3 
Mukařov - Krč  2:4 a 3:5 
Mukařov - Újezd 2:3 a 2:4 
Nejvíce zápasů sehráli hráči Březina, Vinš, 

Haluza, Pospíšil a Týce, ve dvou zápasech 
oblékl dres Mukařova bývalý reprezentant 
Československa, dlouholetý hráč Sparty Pra-
ha a nyní asistent trenéra Slavie Praha Petr 
„Béda“  Vrabec. 

„A“ mužstvo dospělých hrálo během 
února a března 2010 již tradiční zimní turnaj 
na umělém trávníku v Kostelci nad Černými 
Lesy. Letos jsme hráli těžší skupinu A, ve 
které startovali převážně oddíly z I.B tříd. V 
konkurenci  8 týmů skončil Mukařov o horší 
skóre celkově 4 za mužstvy Sázavy, Sadské a 
Tuchorazi.  Dobré výsledky mužstva (hlavně 
vítězství nad AFK Pečky a Viktorií Radim) kazí 
vysoká porážka v úvodním zápase od mužstva 
Sadské a hlavně  zranění  tří hráčů (M. Po-
korný zranění zad ze zápasu s Pečkami, P. 
Šlosárek natržený sval a P. Hrobař přetržený 
vaz v rameni ze zápasu s Tuchorazí), kteří 
nám budou chybět v začátku jarní sezony. 
Výsledky Mukařova: 

Mukařov - AFK Sadská  1:7 (1:3) 
Mukařov - TJ Smetanova Lhota 2:0 (0:0) 
Mukařov - TJ Sázava  0:3 (0:2) 
Mukařov - AFK Pečky  4:2 (2:0) 
Mukařov - M. Stříbrná Skalice 3:0 (2:0) 
Mukařov - FK Tuchoraz 0:0 
Mukařov - V. Radim  4:2 (2:0) 
Nejlepším střelcem našeho týmu byl Ja-

kub Pospíšil a nejužitečnějším hráčem byl 
Matěj Lang. 

Během zimní přestávky se základní kádr 
všech oddílů víceméně podařilo udržet. Z  
Mukařova odešel hráč Burcev do Chocerad a 
M. Drazdík do Louňovic. naopak z Louňovic 
byl na hostování získán Z. Rychtář a z Milovic 
byl získán na roční hostování hráč P.Hrobař.  
Do družstva žáků byl získán z Hradištka hráč 
M.Vocetka a v jednání je z Mnichovic hráč 
Peška a z Junioru Praha hráč M. Třešňák. 

Všem našim oddílům přejme do jarní se-
zony co nejvíc úspěchů a již žádná zranění.  
 

   Č  e  r  n  á    k  r  o  n  i  k  a   .     
. 

V této nové rubrice se budeme zmiňo-
vat o věcech, které nás trápí v každoden-
ním životě a přitom by se alespoň části z 
nich dalo zabránit, kdyby někteří z nás byli 
méně lhostejní nebo bezohlední k věcem 
okolo sebe. 

Snad stále se objevujícím nešvarem je vý-
tvarná činnost některých mladších spoluob-
čanů, kteří vyzbrojeni sprayem zanechávají na 
nejrůznějších místech svoje značky podobně 
jako psi, kteří mají potřebu sdělit světu, že 
tudy šli.  

Škoda, že podobně „in“ jako stříkat po 
zdech a dopravních značkách, ničit lavičky a 
nástěnky, vhazovat dělbuchy do poštovních 
schránek nebo se vloupávat do márnice na 
místním hřbitově nepřijde naší mládeži něco 
smysluplnějšího. A ještě větší škoda je, že 
vlivem poněkud deformovaného pohledu na 
vývoj osobnosti dítěte neexistuje žádný legální 
způsob, jak dotyčného i při chycení důsledně 
potrestat. 

Obec trápí také zapalování kontejnerů, 
vykrádání aut na návsi, před poštou, před 
školou a školkou a ničení obecního majetku. 

Co je stále přetrvávající problém, je parko-
vání vozidel na chodnících nebo v ulicích, 
přestože každý má svou zahradu nebo garáž.  
Nejen že je to bezohledné, ale zejména v zimě 
se tím komplikoval úklid komunikací a prů-
jezd např. popelářských vozů. Mimoto taková 
auta přímo vybízí k akci nejrůznější nene-
chavce. Zajímavé bude, jestli se situace zlepší, 
až se k nám přenese módní vlna z Prahy a 
jako plátno sprayerům poslouží nejen zdi 
budov a dopravních značek, ale i tyto auto-
mobily.             (red) 
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Zapomenuté zvyky se vracejí  
       Vítek Šoupal, Mukařov 

Historii Mukařova, Srbína a Žernovky – 
výrazně poznamenala 30-tiletá válka. Mu-
kařov a řada dalších obcí na Černokoste-
lecku byla v té době vypálena a jejich ob-
nova namnoze přišla až v 20-tém století. 

Stále tak narážíme v našem okolí na ab-
senci hlubších tradic a zvyklostí. Zamyslíte-li 
se, pak jedinou tradicí, o které lze s určitostí 
říci, že má kořeny starší než 50 let, je Muka-
řovská letní pouť, která se váže na kostel 
Nanebevzetí Panny Marie.  

Tradice a zvyky však k venkovu (i když se 
Mukařov stále víc posunuje na předměstí 
Prahy) bezesporu patří. I proto se během 
posledních 4 let občanské sdružení Mukařov-
sko, jeho Mateřské centrum spolu s dalšími 
sdruženími jako o.s. Pro Srbín, mukařovští a 
žernovští hasiči či sokolové snaží navrátit do 
Mukařova alespoň některé tradice. 

V prvním čtvrtletí letošního roku se tak po 
druhé konal Masopustní průvod a již potřetí 
byla vynášena Morana. 

První zmiňovaný – Masopustní průvod – 
se vydal na cestu od obchodního domu Flip v 
neděli 14. února po 3-tí hodině. Na místě se 
sešlo kromě malých i velkých dětí v maskách 
a přihlížejících i řada maškar. Nechyběl švar-
ný myslivec, pantáta s paňmaminkou, kovboj, 
šašek, smrťák, Pipi, medvídek, netopýr … 
Náladu průvodu vylepšoval harmonikář, který 
vyhrával nejen při sousedských zastaveních. 
Nechyběli ani Čadilovic čerstvé koblížky. 
Maškary vyváděly do kola k tanci mukařovské 
hospodyně i účastníky průvodu.  

Zakončení průvodu, který přes hromady 
sněhu došel až k obecnímu úřadu, bylo v sále 
hospody U Kostela, kde malým i velkým k reji 
zahrála blue-grassová kapela. 

Druhou obnovenou tradicí je vynášení 
Morany. Při absenci většího vodního toku v 
našem okolí se ukončení zimy a skoncování s 
Moranou již potřetí uskutečnilo formou vho-
zení do ohně. Moranu připravili maminky v 
Mateřském centru během březnového večer-
ního mamince.  

V letošním roce se Morana přesunula do 
Srbína, kde si v neděli 21. března od 3 hodin 
tvořili na návsi děti své vlastní malé papírové 
Moranky. Před čtvrtou hodinou se průvod v 
čele se starostou obce nesoucím Moranu 
přesunul k dětskému hřišti u Třešňovky, kde 
již plápolal "zimuspalný" oheň. Sotva Morana 
vzplála spustil se z nebe vlažný lijavec, jako 
důkaz toho, že zima skončila a sněžit už víc 
letos nebude. Ještě, že zelený "srbínský" dvoj-
stan je tak velký. 

Promáčené děti, umaštěné od ucha k 
uchu od buřtíků, které si opekly na ohýnku, 
se ještě nakonec měly šanci projet na poníko-
vi. A tak skončila zima, kterou si díky příva-
lům sněhu budeme jistě ještě dlouho pamato-
vat. 
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  SDH Žernovka

 
 

 Vás zve na hasičské klání 3. ročníku
 

 „Žernovská osmička“ 
 

 

  

které se bude konat na louce směr Doubek   

dne  17.4.2010 od 11:00 
 

Program: 
» Prezentace od 10:00–10:45 hod. 
» START v 11:00 hodin                                                 

                                                            

Občerstvení pro fanoušky i soutěžící                              
 

Robert Hegyi - Starosta SDH Žernovka

Co nového v Mateř-
ském centru 

Kateřina Čadilová 

Na začátku března došlo 
v rozvrhu pravidelných 
programů Mateřského cent-
ra k menším změnám.  

V důsledku nutného pře-
sunu pohybových kroužků 
ze čtvrtka na pátek byly pro-
zatím zrušeny tanečky 
(v případě zájmu se můžeme 
pokusit najít jiný termín).  

Změna nastala i u stře-
dečního cvičení pro mimin-
ka – s ohledem na aktuální 
poptávku je program určený i 
pro trochu starší děti, tedy 
ještě nechodící „lezouny“. 
Zároveň zjišťujeme i možnost 
souběžného hlídání případ-
ných starších sourozenců. 

Z jednorázových progra-
mů v dubnu chystáme 
bazárek jarního dětského 
oblečení – termín bude 
upřesněn a oznámen 
na webových stránkách 
www.mcmukarovsko.estranky.cz 
a besedu s fyzioterapeutkou 
(pravděpodobně v rámci ve-
černího mamince).  

Zároveň pokračují pravi-
delné výtvarné dílny (dopo-
ledne každé třetí úterý v mě-
síci) a pro malé i větší děti je 
každé úterý od 16 do 17 ho-
din k dispozici Sokolovna a 
všestranné cvičení. 

Všem pře-
jeme hezké 
jaro a těšíme 
se na viděnou 
nejen v herně, 
ale i na dět-
ském hřišti,  
 
 
které budeme uklízet při příle-
žitosti Dne země 22. dubna. 
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Kalendář akcí Mukařovska 
Duben 
  3. Pletení pomlázek a zdobení vajíček 

(14:00) Montgomery Žernovka 
  4. Velikonoční srbínský jarmark 

(15:00) náves Srbín  
10. Mukařovský PIŠTĚK divadelní minifesti-

val (pozvánka na str. 11) Sokolovna Mukařov  
10.-11.  Kontejnery na velkoobjemový 

odpad a sběr nebezpečného odpadu 
na tradičních místech Muk+Srb+Žern.  

17. Žernovská 8-ka – hasičská soutěž  
(pozvánka na str. 11) louka směr Doubek 

17. Country bál – hraje Blankyt 
(20:00) Montgomery Žernovka 

21. Den Země ve škole 
 Večerní maminec (20:00)  

v Mateřském centru Mukařov-sko  
22. Den Země v Mateřském centru  

úklid dětského hřiště v Mukařově  
24. Vítání občánků (10:00)  

vestibul v Základní škole Mukařov  
 Cestopisná přednáška o Srí Lance 

(13:00) – společenská místnost v Chariě 
 Dětský karneval(14:00) Montgomery Žer. 
 

 
 
31.4. Čarodějnice 

Mukařov – u Požární-
ho domu a Sokolovny 
Žernovka – louka  
u Uzlů 

 

Květen  
19. Večerní maminec (20:00) v Mateřském 

centru Mukařov-sko 
22. Mukařovská kecka (start 7:00-10:00) 

tradiční turistický pochod na trasách 7, 15 a 
25 km – TJ Sokol Mukařov 

 Country bál – hraje Blankyt 
(20:00) Montgomery Žernovka 

27. Školní akademie – Sokolovna Mukařov 
28. 1. zájezd do Caorle – Základní škola  
28. - 29. Volby do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu ČR – Sokolovna Mukařov 
 

V květnu a červnu se můžete těšit i na: Lout-
kové divadlo v MC, Srbínský rodinný orienťák, 
Dětské dny v Mukařově a Žernovce  

Změna akcí vyhrazena 
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