
 
Starosti starosty 

Rudolf Semanský, starosta obce 

Než jsem začal psát tento příspěvek, 
prošel jsem si  téměř všechna vydání Mu-
kařov-ska (samotného 
mne překvapilo, že jich 
je již 26) a to z několika 
důvodů. Za prvé se chci 
vyhnout tomu, abych se 
opakoval a za druhé, 
abych si trochu zrekapi-
tuloval, co vše se za ty 
čtyři roky událo. Co 
jsme měli v plánu, s čím jsme před čtyřmi 
lety šli do komunálních voleb a co z našich 
plánů a projektů se v obci podařilo realizo-
vat. Nakonec, blíží se konec volebního 
období, tak proč trochu nerekapitulovat. 

Když jsme před čtyřmi roky začínali, zdálo 
se jako největší problém dořešit výstavbu 
kruhového objezdu Na Budech, dokončení 
územního plánu obce, velké problémy s 
nedostatkem vody na Žernovce, oprava a 
rozšíření čističky a úpravny vody v Mukařově 
a nechuť developerů financovat povrchy 
komunikací v nových lokalitách v Srbíně. Že 
nám v té době hrozilo vracení dotací za plyn, 
kanalizaci a výstavbu vodovodu si asi dnes už 
nikdo nevzpomene. 

Jak se tyto problémy postupně a alespoň 
částečně dařilo řešit – ať již napravením 
většiny nedostatků u vyhodnocení dotací, kdy 
se podařilo snížit hrozící vratky dotací na 
minimum, nastavení nových pravidel pro 
stavebníky tak, aby již nedocházelo k tomu, 
že pouze rozprodají pozemky bez vybudování 
komunikací a jakéhokoli přínosu pro obec, 
vybudováním nových vrtů v Žernovce …  

(pokračování na str. 2)  

Stezka na Žernovku u piva 
      Vítek Šoupal, předseda o.s. Mukařov-sko  

Už dlouho jsem se v hospodě s někým 
takhle nepohádal. Řeč šla o stezce mezi 
Mukařovem a Žernovkou a já se ocitl v 
palbě kritiky za to, co jsme to tam proboha 
udělali (?). Nakonec hádka skončila s dal-
ším pivem smírem, ale možná i Vám vrtá 
hlavou, proč „chodník“ na Žernovku je 
historickou stezkou a jak to, že vypadá, 
jak vypadá. 

Mnozí z Vás si jistě vzpomenou, že spojit 
naše dvě obce byl odvěký sen, ke kterému se 
ve svých volebních programech hlásily gene-
race místních zastupitelů. Roky šly a nejprve 
se nedělo nic, pak se objevil návrh projektu, 
pak se řešily majetkové vztahy a pak zase 
roky …            

 (pokračování na str. 3)  
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Starosti starosty 
pokračování ze str. 1  

… a převedením provozu žernovského vo-
dovodu pod správu obce, mohli jsme se po-
stupně začít věnovat i dalším úkolům, které 
mělo sdružení Mukařov-sko v programu. 

Ohlédneme-li se dnes zpět, troufám si tvr-
dit, že se zlepšilo mnohé. Funguje spolupráce 
s místními sdruženími, jejímž výsledkem je 
mnoho akcí pro veřejnost a zejména děti, 
vznikla dětská hřiště ve všech třech našich 
obcích, škola se dočkala nejen nové moderní 
plynové kotelny, která slouží i k vytápění 
mateřské školy, ale i tolik potřebného rozšíře-
ní kapacity, přibyly nové chodníky, asfaltové 
komunikace, pozornost je věnována vzhledu 
veřejných prostranství a zelených ploch, k 
větší bezpečnosti snad přispěly radary na 
měření rychlosti a semafor na hlavní silnici u 
autobusových zastávek a kdo si vzpomene, 
jak vypadaly obce zejména po víkendu a to 
nejen u kontejnerů, jistě uzná, že i po této 
stránce se situace zlepšila. Určitou vizitkou 
obce je i vzhled budovy obecního úřadu, jež 
byla zateplena a dostala novou omítku. Také  
okolí úřadu se postupně mění. Nezapomíná-
me ani na kulturní památky v naší obci a 
sociální oblast, a tak obec v minulosti přispě-
la na opravu mukařovského kostela i na 
činnost charitního domova pro seniory. 

Pojďme se ale věnovat aktuálnímu dění… 
Na obci je již několik týdnů zprovozněno kon-
taktní místo CzechPOINT, takže (prozatím s 
výjimkou výpisu z katastru nemovitostí) je 
možné získat všechny informace, které 
CzechPOINT nabízí. Ve dnech, kdy vyjde toto 
číslo Mukařov-ska, dojde i k oficiálnímu slav-

nostnímu otevření žernovské stezky, která 
již několik týdnů slouží pěším jako spojnice 
mezi Mukařovem a Žernovkou. Nutno po-
dotknout, že po letech přetřásání a odkládání 
tohoto projektu se sdružení Mukařov-sko 
chopilo příležitosti a stezka byla vybudována 
během několika málo týdnů. Sdružení Muka-
řov-sko bych chtěl však především poděkovat 
za to, jakým způsobem se ujalo realizace 
celého projektu a jak se podařilo zapojit ve-
řejnost zejména do sázení stromů podél 
žernovské části této stezky. Je však třeba 
upozornit, že stezka je koncipována jako pěší 
(naučná)  
a rozhodně není určena ani pro cyklisty, 
jezdce na koních nebo motocyklech.  

V nejbližších dnech dojde i k zahájení bu-
dování chodníku podél ulice Pražská, smě-
rem od křižovatky Tehovecká po odbočku  
u čínské restaurace. Dalším chodníkem  
by měl být chodník podél ulice Kutnohorská 
od ulice Písecká na konec zástavby, zde však 
potřebujeme dořešit majetkoprávní vztahy 
zejména s Ředitelstvím silnic a dálnic.  
Na příští rok se připravuje i dořešení chodní-
ku na Choceradské.  

Jak vidíte, práce a úkolů je před námi ješ-
tě dost a dost, před žádným nestrkáme hlavu 
do písku, ale u některých z nich se podobně 
jako při sázení stromů podél stezky na Žer-
novku nebo při přípravě nejrůznějších akcí 
neobejdeme bez Vaší spolupráce a podpory. 
Leckdy je důležité a stačí i to, že nejste lhos-
tejní k dění kolem sebe. Proto si myslím, že 
poděkování patří Vám všem, kdo naši práci 
podporujete nebo jí alespoň fandíte.  

Přeji Vám krásné a pohodové léto! 

Foto: Pomalovaná zastávka u školy Foto: Průvod čarodějnic Mukařov
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Stezka na Žernovku u piva 
pokračování ze str. 1 

… pak zase roky šly, ale cesta ani chodník 
ani pěšina nikde.  

S opravou Českobrodské před dvěma lety 
se sice v daném úseku zlepšil povrch jak pro 
auta, tak pro chodce. Ti druzí jmenovaní na 
tom však spíše prodělali, protože provoz aut, 
motorek a náklaďáků se tím podstatně zrych-
lil. Cesta po silnici mezi Mukařovem a Žer-
novkou byla ještě nebezpečnější. 

Když jsme vloni na podzim zjistili, že je 
možné v rámci dotačního titulu MAS Říčan-
sko, resp. v rámci Programu obnovy venkova 
získat peníze na projekt vybudování historic-
ké stezky, neváhali jsme ani vteřinu a rozhod-
li jsme se spojit Mukařov a Žernovku a navíc 
turisticky zatraktivnit naše okolí. Žadatelem 
podle přísných pravidel nemohla být obec, ale 
občanské sdružení. Mohli jsme nad tím tehdá 
mávnout rukou a říct si, že počkáme, až ně-
kdo vypíše dotaci pro obce, ale my do toho šli 
jako o.s. Mukařov-sko.  

To jsem trochu odbočil od mé pivní disku-
se. Ta se točila hlavně kolem toho, že je 
stezka moc úzká a že není ze zámkové dlažby. 
Souhlasím, 1 metr není moc, ale také to není 
málo. Vyhýbání dvou kočárků asi moc poho-
dlné není, na druhou stranu, kolikrát se to za 
den stane? Tím se dostávám k tomu, co mne 
nejdříve rozčílilo, ale pak jsem si uvědomil, že 
je tu pár „věcí“, o kterých se asi „neví“. 

Správa polesí nechtěla stezku lesem nej-
prve vůbec pustit a až po dlouhých jednáních 
nám ji dovolili, ale právě s maximální šířkou 1 
metr. Původně jsme se bavili o 1,5 metru. 
Také nebylo možno udělat stezku v lese rovně, 
protože jsme nedostali povolení kácet žádné 
vyšší stromy. A do třetice do lesa nemohl 
kromě štěrku jiný povrch – tedy žádná zám-
ková dlažba nebo asfalt.  

Skladba povrchu byla kromě podmínek 
lesníků dána i penězi, které byly na tuto 
relativně dlouhou trasu k dispozici. Jestli 
někdo prohlašuje, že by to udělal za polovic 
nebo za třetinu, tak je mi divné, že se nepři-
hlásil do výběrového řízení na dodavatele. 
Úsek v Mukařově musel být zatrubněn. Prů-
chod lesem vede přes mokřad („Moklinu“) … 
to není jen tam vysypat multikáru se štěrkem. 

Neobhajuji teď, že je stezka dokonalá – to 
nám řeknou až turisté, pro které je určena a 
kteří po ní budou chodit. Už teď je jasné, že je 
pár věcí, které bude stát za to v dalších letech 
vylepšit. Teď, když se zazelenaly keře podél 
cesty, se už třeba chceme pobavit o jejich 
dalším proklestění, aby na stezce nebyla večer 
taková tma. Když to nepomůže, může obec 
zvážit osazení dalších lamp. 

Hlavní pro mne je, že nyní už máme něco 
konkrétního, co se dá v dalších letech již s 
menší námahou rozšířit jak v části aleje, tak 
osadit zpevněným povrchem v části od muka-
řovské školy k hájovně. Podobně to okomen-
tovala jedna naše žernovská známá, která 
řekla: „Na šířku stezky nehledím, o tu se po-
stará zima a chodci, jak si sedne. Hlavní je, že 
už nemusím kličkovat mezi auty po silnici. Já 
jsem ze stezky nadšená!“ 

 

Chtěl bych na tomto místě vyzvat všechny 
koňáky, aby svá krásná čtyřnohá zvířata 
směřovali mimo stezku, jinak si nám stezka 
sedne až moc, a dost možná nám ji jejich 
kopyta brzy zničí.. 

 

Zároveň bych chtěl moc poděkovat všem, 
kteří si adoptovali některý ze 46 stromů v aleji 
při stezce. Více jak polovina adoptivních rodi-
čů nám při sázení stromů také pomohla. 
Stromy se díky deštivému májovému počasí 
již krásně zakořenily a zazelenaly. Za pár  
let se z nich už budou sklízet třešně  
a hrušky.  

Foto: Sázení aleje u stezky 
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Školička alternativou školky  
  Přemysl Zima, místostarosta obce 

S nelichotivou situací kapacitních mož-
ností naší mateřinky se obec potýká již 
dlouho. Stávající zastupitelstvo se o získá-
ní dotace na rozšíření kapacity mateřské 
školky pokouší již po třetí. Obnovu potře-
buje také sama budova školky. Náhrada 
staré koksové kotelny před 3 lety byla 
první z větších investic, které nás v sou-
vislosti se školkou nutně čekají.  

Původní projekt z doby před 3 lety byl  
v loňském roce přepracován, aby vyhovoval 
stále se měnícím dotačním podmínkám.  
V současnosti se počítá s umístěním nové 
třídy v druhém traktu stávající budovy (dříve 
knedlíkárně). Finální vyhodnocení projektů  
a přidělení dotací na Kraji však zatím nepro-
běhlo – původně měly být výsledky známy již 
k počátku dubna. Náš projekt při vyhodnoco-
vání postoupil opět až do posledního kola. 
Výsledky bychom se měli zřejmě dozvědět do 
konce června. Tím se nám situace zkompliko-
vala a je jasné, že naplánovaný harmonogram 
prací se v případě přidělení dotace výrazně 
zpozdí a zřejmě přesáhne až do podzimu.  

I přesto ovšem nemusejí rodičové být zcela 
zoufalí. Obec se snaží podporovat i další před-
školní aktivity, byť nestátního charakteru. 
Kromě aktivit Mateřského centra funguje od 
loňského září v budově školní družiny v Mu-
kařově v Příčné ulici také Alternativní ško-
lička. Její provoz je v současnosti omezený 
jen na dopoledne několika dní v týdnu. Proto 
obec Mukařov uvítala iniciativu vedoucí Ško-
ličky na rozšíření provozu na celý pracovní 
týden současně s navýšením počtu dětí.  

Podmínkou je provedení drobných staveb-
ních úprav pro zajištění lepší organizace s 

ohledem na sdílení prostor v budově, kde 
kromě tří oddělení školní družiny a Školičky 
působí ještě již zmiňované Mateřské centrum. 
Situace v užívání budovy se také mění s kaž-
dým školním rokem, přičemž družina všechny 
učebny využívá zejména odpoledne a ostatní 
aktivity a kroužky se mění v závislosti na 
počtu zájemců.  

V momentě, kdy čtete tyto řádky je prav-
děpodobné, že je již známo, jak budou jednot-
livé organizace budovu využívat od dalšího 
školního roku. V rámci změn v Příčné dojde 
také k dovybavení tříd potřebným nábytkem a 
obnově starých nevyhovujících kusů zejména 
učebního nábytku. Chceme vám tak v září 
nabídnout alespoň alternativu rozšířeného 
provozu soukromé školičky, když osud rozší-
ření státní školky je zatím ve hvězdách. 

 

 

Ze života školičky  
  Veronika Vaněčková, vedoucí školičky 

V dubnu jsme navštívili pražskou bota-
nickou zahradu. Díky ověřenému malokapa-
citnímu autobusu firmy TOMbus jelo celkem 
24 dětí, které nakonec s plátky pomerančů na 
dlaních a v pestrém oblečení lákaly do svého 
bezprostředního kontaktu exotické motýly na 
sladkou šťávu. V květnu plánujeme cestu na 
představení do pražského planetária. 

Na konci května proběhly dny otevře-
ných dveří, kdy se jak rodičové a sourozenci 
dětí navštěvujících školičku tak zájemci o 
zápis do školičky mohli zapojit do programu 
dopoledního bloku.  

Zápisy do Alternativní školičky pro rok 
2010/2011 proběhnou dne 15.6. od 14:30 do 
16:30h. v budově školičky, Příčná 61, Muka-
řov. Přijímáme přednostně děti od 3 let věku, 
mladší děti po individuální dohodě.  

Kromě stávajícího běžného dopoledního 
programu je před otevřením v září v plánu 
mírná rekonstrukce stávajících prostor, dále 
časové rozšíření nabídky na 5 dní v týdnu. 
Každý den bude mít své konkrétní zaměření. 
V rámci programu budou též organizovány 
výlety, kulturní akce aj. V jednání jsou mož-
nosti stravování – obědy, ale zatím neúspěš-
ně. Případné doplňující zápisy proběhnou 
poslední týden v červnu.  

(http://iherna.webnode.cz)  

Foto: Motýli v botanické zahradě
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Školka před prázdninami  
  Dana Tůmová, ředitelka MŠ 

V měsíci květnu jsme připravili pro na-
še maminky besídku k jejich svátku. Pro-
gram se všem velice  líbil a  dárky, které 
děti vyrobily, maminky  potěšily.  

Zajímavé a veselé bylo dopravní dopoled-
ne, kdy děti soutěžily v jízdě na kolech a kolo-
běžkách. Plnily úkoly, které patří do  dopravní 
výchovy.  

Na co se ještě budeme těšit? Poslední ná-
vštěvy solné jeskyně, výlet na farmu do Kos-
telce, divadelní představení „O Otesánkovi“, 
oslava Dne dětí, hledání pokladu, školní výlet 
za zvířátky a pohádkou, rozloučení s předško-
láky formou malé maturity…… 

Máme před sebou ještě hodně práce, tak 
nám držte palce, ať se nám vše povede  
a přejeme všem krásné prázdniny. 
 

 

Přístavba školy po roce 
 Jana Novotná, ředitelka ZŠ Mukařov  

Končí první rok užívání kontejnerové 
přístavby. Letošní zima byla zátěžová  
pro všechny, zvlášť pro tuto novou budovu.  

Vlastně jediný problém jsme zaznamenali 
s vytápěním. Ne, že by nestačilo, ale vyskytly 
se technické problémy, např. nevydrželo těs-
nění. Nedostatky ale byly operativně odstra-
něny. Můžeme říci, že volba kontejnerové 
přístavby se v daných podmínkách ukázala 
správným řešením. Reakce dětí i jejich rodičů 
jsou dnes již výhradně kladné. 

Vzhledem k tomu, že zápis pro nové prv-
ňáčky se konal právě v této přístavbě, rodiče 
se s touto budovou seznámili předem a nevy-
skytly se žádné připomínky. 

Těšíme se tedy , že 1.9.2010 přivítáme již 
druhý ročník nových prvňáčků. 

Projektový den ve škole  
 Lada Váňová, učitelka ZŠ Mukařov  

V pátek 14. 5. proběhl ve škole projek-
tový den, kterým žáci 5.B  uzavřeli  svůj  
projekt „Pojďte s námi do Evropy“.  

Žáci měsíc a půl zjišťovali informace, sbí-
rali materiály a vytvářeli referáty o jednotli-
vých státech Evropy. V hodinách vlastivědy a 
čtení své poznatky prezentovali spolužákům. 
Žáci rovněž vytvořili velkou nástěnnou mapu 
Evropy, kterou umístili na chodbě školy pro 
potřebu ostatních spolužáků.  

Každou přestávku se u ní vytvořily hlouč-
ky dětí. Na mapě si děti ukazovaly, kde už 
byly a kam by rády vyrazily. Páťáci také „vzty-
čili“ vlajky - do jednotlivých států na mapě 
zapíchli, na špejlích nalepené a vlastnoručně 
vyrobené vlajky. 

 A jak to bylo v pátek 14. května? Vyučo-
vání zahájily tóny Ódy na radost - hymny 
Evropské unie, Kája Hrabětová pak ve škol-
ním rozhlase vysvětlila, co se bude celé dopo-
ledne dít a proč.  

Žáci 5.B (v modrém - barva EU) proměnili 
chodbu školy ve výstavní veletrh, kde byly 
prezentovány jednotlivé státy. Jako „prodejní 
stánky“ posloužily do půlkruhu uspořádané 
lavice. U každé byl štítek s názvem státu a 
pozdravem v jazyce dané země, ukázky peněz, 
různé obrázky přibližující konkrétní stát a 
samozřejmě páťáci, kteří se snažili co nejlépe 
představit „svůj“ stát. Největším lákadlem 
byla ochutnávka typických jídel. Každý mohl 
ochutnat paelu, ratatouille, pumprnikl, pizzu 
a spoustu dalších dobrot. Všechna jídla při-
pravily děti samy nebo s pomocí svých rodičů.  

Žáci ze třetích, čtvrtých, jedné druhé a pá-
té třídy nejprve procházeli výstavištěm a se-
znamovali se s jednotlivými státy. Poté pro ně 
byla připravena soutěž na téma Evropa. V 
rámci akce byly vystaveny i plakáty ke Dni 
Evropy, které žáci 5.B vytvořili během hodin 
výtvarné výchovy. Všichni účastníci byli po-
žádáni, aby si plakáty prohlédli, ohodnotili a 
udělili body, a tak rozhodli o vítězi třídní 
soutěže „O nejlepší plakát ke Dni Evropy“. 
Vítězkou se stala Nikol Prokopová.  

Na závěr projektového dne ještě páťáci 
přidali na mapu ke státům, které jsou členem 
Evropské unie její vlajku a rozvěsili referáty. 
Projektový den se všem moc líbil, a tak dou-
fáme, že nebyl poslední.  

(http://www.skolamukarov.ic.cz) 

Foto: Školní výstavní veletrh 
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Srbínští stateční  
 Třeštíkovi, o.s. Pro Srbín  

Všichni asi znáte western z roku 1960 
„Sedm statečných“, kde neohrožení pis-
tolníci bojují se zlými bandity a snaží  
se bránit někdy trochu nevyzpytatelné 
vesničany, kteří potřebují jejich pomoc. 
Pěkné jako film, horší jako realita. A koli-
krát to v Srbíně (a nejen tam) je podobné?!   

Často slýcháme, že se „tam u nás“ nic ne-
děje a nic nezlepšuje. Když ale každý dostane 
šanci přispět byť jen malou „troškou do mlý-
na“ a pomoci posunout věci kupředu, zbývá 
tu jen hrstka aktivních členů sdružení – u 
nás Pro Srbínských – kteří bojují, nikoliv s 
Calverovou bandou, ale s množstvím toho, co 
je potřeba změnit a udělat - s dotacemi, s 
byrokracií a institucemi ... a k tomu i s nedo-
statkem vlastního času a co horší, často i s 
nezájmem ostatních.   

Účast na letošních jarních brigádách 
(úprava návsi a úklid dětského hřiště) jsou 
toho příkladem. Pomineme-li, že přišli vždy 
organizátoři, s účastí dalších pomocníků to 
vůbec nebylo slavné. A přitom kolik nás na 
začátku bylo, kteří jsme volali po novém dět-
ském hřišti!? Osamělí pistolníci ale těžko 
celou vesnici ubrání, co myslíte?  

Teď opět trávíme dny a noci spolu  
se zastupiteli přípravou projektových žádostí  
- 1. na chodník z návsi směrem na Svojeti-
ce a opravu návsi, 2. na projekt sportovního 
hřiště (druhou část dostavby, vedle dětského 
v Třešňovce), 3. na vzdělávacím projektu  
pro maminky. Stačí na to pár aktivistů? 

Změna Srbína na hezké místo k žití, ale 
nepřijde sama odkudsi shůry. Chceme-li 
podobně jako vesničané ze Sedmi statečných 
nakonec zvítězit – tj. udělat ze Srbína hezčí 
místo k žití - musíme se přestat spoléhat na 
pár „Statečných“. K tomu je zapotřebí změny 
a přispění nás všech, kteří zde bydlíme.  

Podařilo se nám uspořádat na Velikonoce 
tradiční Srbínský jarmark – na který přišlo 
hodně dětí i dospělých, a to nejen ze Srbína, 
ale i okolních míst. Děti si mohly pohladit ovci 
s jehňátky a vyzkoušet velikonoční tradice – 
pletly se pomlázky, vyráběly obrázky z barev-
ných skořápek, dekorace z papíru, barvily 
kraslice a zdobily březové větvičky.   

Pro dospělé byly připraveny tradiční po-
choutky.  Jarmarky a obdobná setkání u vás 
našli už podporu, za vaši účast děkujeme. 
Chceme ale především poděkovat všem dob-
rovolným pomocníkům, bez kterých bychom 
jarmark nezvládli připravit. A hlavně věrným 
Statečným – Zimovým, Gaždovým a Benešo-
vým ze Srbína, kteří opravdu věrně za naši 
ves bojují.   

 
 

P r o č ?  
 Michal Pokorný, Starosta SDH Mukařov  

Tuto otázku si kladu již delší dobu. Ne-
chci zde opakovat příspěvky obecních 
zastupitelů týkajících se  nepořádku u 
kontejnerů, na ulicích u rybníka či v le-
sích. Mé „Proč“ se týká společensko-
kulturního dění v obci. 

Aktivitami několika občanských sdružení 
je v obci o pestrý program postaráno. Zejména 
v současné, uspěchané době je to dobře. Je 
chvályhodné, že se najdou skupinky nadšen-
ců, kteří jsou schopni vymyslet, připravit a 
realizovat jakoukoliv akci pro druhé. Dovoluji 
si prohlásit, že dobrovolní hasiči a to nejen v 
Mukařově,  jsou jedním z tradičních pilířů 
tohoto způsobu oživení života v obcích. 
» „Proč“ se ale stále najdou tací, kteří se 

nám snaží tuto dobrovolnou činnost kom-
plikovat a ničit vynaložené úsilí? 

» „Proč“ se vždy najde někdo, kdo svými 
„nekompetentními“ připomínkami dokáže 
zastínit radost z odvedené práce? 

» „Proč“ se najdou tací, co pomlouvají, a 
nedokáží přijít a osobně sdělit své názory, 
případně poradit-ukázat, jak to dělat lépe?  

» „Proč“ se najdou tací, co s pečlivou  
pravidelností strhávají plakáty informující 
o tom, co se chystá? 

» „Proč“ je pro někoho zábavou lámat 
vzrostlé stromy či realizovat své grafické 
umění na majetku druhých? 
My u hasičů na to odpovědi neznáme, ale 

rádi uvítáme  do svých řad nové, ochotné 
tváře, které nám třeba pomohou nalézt odpo-
vědi nebo nás podpoří trochou uznání. 

 
Foto: Srbínský velikonoční jarmark 
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Mukařovské čarodějnice 
 Michal Pokorný, Starosta SDH Mukařov  

Poslední dubnový podvečer se nad Mu-
kařovem začaly slétat podivné postavy, 
které se soustřeďovaly před Požárním 
domem. Brzy bylo všem jasné, že se jedná 
o malé i větší čaroděje  a čarodějnice. 

Po hladkém přistání se jejich průvod 
organizovaně vydal vesnicí s jediným cílem, 

dorazit před soko-
lovnu, kde pro ně 
hasiči připravili 
soutěže, občerstvení, 
příjemnou hudbu a 
drobné ceny.  

Jakmile byla 
vztyčena staročeská 

máje, představili se jednotliví  čarodějové a 
čarodějky a za svou odvahu přiletět byli od-
měněni diplomem, drobnými dárky a slad-
kostmi.  

Poté vzplanula obrovská hranice, na které 
byla symbolicky upálena slaměná čarodějni-
ce. Na ohni si děti mohly opékat buřtíky, 
které dostaly od pořadatelů, nebo se zúčastnit 
soutěží na hřišti.  

Zbytek Filipojakubské noci patřil živé 
hudbě country kapely Mahagon, která hrála 
až do pozdních nočních hodin. 

Sbor dobrovolných hasičů děkuje Obec-
nímu úřadu a společnosti K2L, kteří tuto akci 
finančně podpořili, ale také všem, kteří ji 
podpořili věcně či osobní pomocí. Patří mezi 
ně řeznictví uzenářství pan Čáp, o.s. Muka-
řov-sko a Základní škola Mukařov. Poděková-
ní patří rovněž Sokolu Mukařov za zapůjčení 
sociálního zařízení. 

Mé osobní poděkování patří všem členům, 
kteří se na této akci podíleli.  

Okrsková soutěž hasičských 
družstev 
 Michal Pokorný, Starosta SDH Mukařov  

8.května 2010 zápolila 
na hřišti v Klokočné  druž-
stva hasičů okrsku č.5 
(Mukařovsko) v požárním 
sportu. Náš sbor se zde 
tentokrát představil s 
dvěma družstvy. Muži starší nastoupili  
k obhajobě putovního poháru z minulého 
ročníku. Pro družstvo mladších žen byla 
účast na okrskové soutěži premiérou. 

Nácvik na soutěž a soutěž samotná byla 
prověrkou fyzické připravenosti i praktických 
dovedností. 

A jak to dopadlo? Velmi dobře. Muži se 
umístili na 1.místě a odvezli si putovní pohár 
zpět do své zbrojnice.  Ženy svým výkonem 
mnohé překvapily a  vybojovaly rovněž prven-
ství ve své kategorii. Pravidelná příprava  
a úsilí odvedené na cvičišti přineslo  úspěchy  
i  na bojišti. 

Chtěl bych zde všem poděkovat za čas 
strávený přípravou a za perfektní výkony, 
kterými reprezentovali Mukařov. 

Nutno ještě popřát mnoho úspěchů na 
okresním kole, do kterého obě družstva  po-
stoupila, a které se koná 29.května 2010 ve 
Staré Boleslavi.  

 

 

Činnost hasičské zásahové 
jednotky na jaře 
 Michal Pokorný, Starosta SDH Mukařov  

Ohlédneme-li se za uplynulými dvěma 
měsíci z pohledu zásahové jednotky, byla 
naše činnost zejména ve znamení odborné 
přípravy, ale i zásahů na území obce.  

Mimo svá pravidelná setkání jednotka ab-
solvovala povinné školení strojníků a velitelů 
jednotek obcí (6.3.). Nositelé dýchací techniky 
absolvovali periodickou odbornou přípravu 
práce v dýchacích přístrojích (24.4.).  

K zásahům vyjížděla jednotka celkem tři-
krát. Poprvé k technické pomoci v Mukařově 
(13.3.), dále k požáru travního porostu v 
Srbíně (8.4.) a k dopravní nehodě v ulici Praž-
ské (21.4.), o které se píše na jiném místě  
tohoto čísla.  Foto: Stavění májky 
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Mateřské centrum je tu  
… a pro všechny! 
 Kateřina Čadilová, MC Mukařov-sko  

Čas letí přímo hrozivě, jakoby před pár 
dny teprve konečně slezl sníh a najednou 
je za dveřmi červen a s ním vytoužený 
konec školy. I mateřská centra žijí obvykle 
v rytmu roků školních, nikoli kalendář-
ních, proto je asi právě teď správný čas k 
malému ohlédnutí. 

Počátky Mateřského centra Mukařov-sko 
(MCM) se datují do listopadu 2007. Od té 
doby skupinka aktivních maminek průběžně 
rozšiřuje program a snaží se v rámci možností 
přizpůsobit nabídku zájmům a potřebám 
maminek a dětí nejen z Mukařova, ale i širší-
ho okolí.  

V MCM posilujeme tělo, hudební sluch i 
ducha, jak se můžete přesvědčit v přehledu 
našeho programu, který pravidelně zveřejňu-
jeme (internet, plakáty).  

Pevně doufáme, že se nám podaří sestavit 
neméně atraktivní program i od září, i když 
mezi organizátorkami a lektorkami MCM 
dochází pomalu ke „generační“ obměně, neboť 
nám i ti nejmenší nějak rychle odrůstají. 

Díky podpoře sponzorů a získávání grantů 
a dotací (Arbor vitae, Ministerstvo práce a 
sociálních věcí, Obecní úřad Mukařov, Nadace 
Komerční banky Jistota a další) se mohlo MC 
postupně vybavit nejen základními pomůc-
kami pro cvičení, ale i spoustou prvků, s 
nimiž se děti mohou hýbat a hrát si zároveň. 

MCM by samozřejmě nemohlo fungovat 
ani bez vstřícnosti školy a školní družiny, v  
 

jejichž prostorách má svou hernu a spoluuží-
vá další místnost pro pohybové aktivity. Reci-
pročně MCM pomohlo s obstaráním vybavení 
pro družinu (konkrétně zahradních lavic, 
házecí stěna, ruské kuželky, gymnastické 
míče a nafukovací branky).  

Hodnotit něco zevnitř je ošidné, soudit by 
nás měli spíš naši pravidelní i náhodní ná-
vštěvníci. Těší nás, že se jejich okruh stále 
rozšiřuje a nově příchozí se většinou vracejí.  

Máme velkou radost, že dětské hřiště v 
Mukařově, k jehož realizaci MCM přispělo 
získáním dotace od KB, má své stálé ná-
vštěvníky i mezi žáky ZŠ. Někteří z nich se 
s nadšením zapojili při jarním úklidu hřiště 
(viz foto na titulní stránce) a my jim za to 
děkujeme!  

Pokud i Vy trávíte čas s dětmi v Mukařově 
a okolí, přijďte se někdy podívat. Většina 
programů funguje bez jakékoli předchozí 
registrace a Mateřské centrum je tu oprav-
du pro všechny! 

(http://www.mcmukarovsko.estranky.cz) 

Napříč létem v Příčné aneb Letní hrátky s Mateřským centrem i pro větší… 
Děti si chtějí hrát i v létě, i v létě se chtějí potkávat se svými vrstevníky a rodiče na rodičov-

ské dovolené mají během prázdninových měsíců program téměř totožný se zbytkem roku. Proto 
jsme se v MCM rozhodly připravit dětem zábavu i během léta. Středeční dopoledne bude v 
herně stejně jako nyní rezervováno pro mimi a mámy. A každé prázdninové středeční 
odpoledne počínaje 14.7.2010  si přijďte s námi hrát i vy ostatní! Sledujte naše plakáty a 
internet, za hezkého počasí se potkáme vždy na jednom z dětských hřišť, za nepříznivého 
počasí budeme mít k dispozici naši hernu v budově družiny v Příčné. Vítána jsou batolata, 
předškoláci i mladší školáci!!!  

Dvouměsíčník 3/2010, ročník V.,  vychází 28.5.2010, uzávěrka 4. čísla 23.7.2010  
Redakce: Šoupalovi, Obecní 328, 251 62 - Mukařov Eml: mukarov-sko@volny.cz  
Tel: +420 603 400 525    IČO:  270 27 708   Internet: www.volny.cz/mukarov-sko   

Vydavatel: Mukařov-sko, občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku               Povolení : MK ČR E 16658  

Foto: Výtvarka v mateřském centru 
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Žernovská osmička  
 Matěj Mlčoch, velitel SDH Žernovka 

Letos 17. dubna se pořádal na Žernovce 
již 3. ročník netradičních retro hasičských 
závodů se starými stříkačkami PS8.  

Počasí akci neuvěřitelně přálo a i když je 
celkově jaro ne příliš nakloněno slunečnému 
počasí, tak v den klání bylo nádherné a slu-
nečné počasí. Místní hasiči měli akci perfekt-
ně připravenou, snad jediným zádrhelem byla 
slabá účast sborů, které přislíbily start a 
nedorazily. Mě osobně mrzí neúčast mukařo-
váků, kteří  již léta slibují, že se zkusí zúčast-
nit, ale ani letos jim to nevyšlo. Tak snad 
příští rok.  

Závody oproti loni navštívilo poměrně dost 
návštěvníků. Na 1. místě se umístila nečeka-
ně Žernovka, na místě 2. Štíhlice, 3. místo si 
odnesl Křížkový Újezdec a na bramborovém 4. 
místě byly Říčany. Celé závody se nesly v 
přátelském a příjemném duchu. Družstva si 
užívaly svoji účast, posilněni dobrým občer-
stvením místního hostinského Uzlíka. Závě-
rečný nástup zakončil svým proslovem staros-
ta sboru SDH Žernovka Robert Hegyi.  

SDH Žernovka moc děkuje rozhodčím kte-
ří nám byli ochotni věnovat svůj čas. Těšíme 
se s Vámi na shledanou při 4. ročníku Žer-
novské osmičky v roce 2011. 

 

 

Čarodějnice na Žernovce  
Druhé čtvrtletí roku 2010 Sbor dobro-

volných hasičů na Žernovce strávil v po-
klidném duchu kulturních a společenských 
akcí.  

Jako každým rokem pořádal poslední 
dubnový den pálení čarodějnic. Tradičně se 
stavěla májka na louce u Uzlů, pálila se čaro-
dějnice na hranici, děti ze Žernovky a široké-
ho okolí měly bohatý program s občerstvením.  

Narozdíl od Mukařovských čarodějnic se 
nenechal sbor unášet v předvolebním období  
na vlně třešničkové limonády, ale nabídl již 
také tradiční možnost svezení na konících a 
nebo třeba ovocný pohár s čokoládou z čoko-
fontánky místního hostinského Uzlíka.  

Děti si u táboráku opekly buřtíky.  Akci 
doprovodila akusticky skupina místních hu-
debníků v duchu country a bluegrassu.  

Hasiči předvedli svoji zásahovou techniku. 
Letos se povedlo místním uchránit májku až 
do rána, i když několik nezvaných nočních 
hostů mělo na jejím pokácení zájem.      (mlm) 
 

 

Přístavba hasičské zbrojnice 
na Žernovce  

Jak jsme Vás už informovali v předchá-
zejících číslech Mukařov-ska, SDH Žernov-
ka vrcholí přípravy před přístavbou hasič-
ské zbrojnice na Žernovce.  

Pro nás proces poněkud strastiplný, jeli-
kož je nutné před samotnou realizací této 
stavby vše pečlivě připravit a projednat. Ku 
prospěchu sboru je Obecní úřad Mukařov této 
akci nakloněn a společnými silami se snaží  
o co nejrychlejší realizaci. Loňská výstavba 
hřiště dopadla podle všech předpokladů na 
výbornou, čehož je příkladem hojná přítom-
nost jak hrajících si dětí, tak sportovců. 

Samotnou přístavbu bude financovat 
obecní úřad z plánovaného rozpočtu. Částka 
vyhrazena pro tuto stavbu zahrnuje náklady 
na pořízení, ale samotnou realizaci stavebních 
prací budou provádět sami členové sboru pod 
odborným dozorem. Tím se sníží náklady na 
pořízení této přístavby.  

Samozřejmě bychom uvítali jakoukoliv 
pomoc ze strany občanů, jelikož se jedná  
o věc veřejně prospěšnou. Pevně doufáme,  
že se podaří tyto plány realizovat do konce 
roku 2010. 

Foto: Okrsková soutěž Klokočná 2010 

Foto: Žernovské čarodějnice 
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Vítání občánků  

Na letošní vítání občánků bylo pozváno 
15 dětí narozených v našich obcích v době 
od srpna 2009 do konce února 2010. 

Vítání proběhlo v sobotu 24. dubna ve 
vestibulu Základní školy Mukařov. Po uvítání 
přítomných následovalo vystoupení žáků ZŠ 
Mukařov, které s nimi pro tento slavnostní 
den secvičila paní učitelka Kadeřábková.  

Po jejich vystoupení následoval krátký 
projev zástupce obce. Poté byly rodičům dětí 
předány malé dárky v upomínku na tento 
den. Maminky pak obdržely květiny.        (jka) 

 

 

Mukařovská kecka  
  Jaroslava Kapustová, TJ Sokol Mukařov 

Tak tu máme 
květen a ke květnu 
patří tradiční po-
chod Mukařovská 
kecka. TJ Sokol 
Mukařov pořádal 
letos již 34. ročník 
pochodu v sobotu 22.května. 

Organizátoři měli obavy z počasí, protože 
předpověď nebyla vůbec příznivá. Přesto jsme 
se snažili připravit pochod co nejlépe. 

Start začal v 7 hodin ráno a začali se 
scházet první pochodující. Na trať se vydalo 
419 účastníků. 

Největší účast byla na trase 7 km, tuto 
trasu si vybralo 263 pochodujících. Na 15 km 
se přihlásilo 139 účastníků a i trasa 25 km 
měla své příznivce, na tu se jich vydalo 17. 

A teď další čísla. Nejmladší účastník le-
tošního ročníku byl ve věku 4 měsíců, měl tu 
výhodu, že nešlapal sám, ale vezl se v kočár-
ku. Naopak nejstaršímu pochodujícímu bylo 
74 let. Na 15 km trati byl nestarší účastník ve 
věku 69 a na 25 km 63 let. 

Všem bez rozdílu věku patří náš obdiv, 
nejen protože všichni došli v pořádku do cíle, 
ale i proto, že nedali na předpověď počasí a 
vydali se na tento pochod. 

Nakonec se i počasí umoudřilo a bylo hez-
ky a tak byla spokojenost na všech stranách. 

Na závěr bych chtěla za výbor TJ Sokol 
poděkovat všem, kteří pomáhali při přípravě a 
průběhu pochodu. Díky moc a nashledanou 
na 35.ročníku. 

Poničený semafor   
                 Rudolf Semanský, starosta obce 

Ve středu 21. dubna letošního roku do-
šlo v odpoledních hodinách na hlavní silni-
ci – ul. Pražská k dopravní nehodě, kdy 
řidič automobilu jedoucí od Prahy zřejmě 
usnul za volantem a naboural do středové-
ho sloupu nově vybudovaného semaforu u 
přechodu pro chodce.  

Nehoda se naštěstí obešla bez vážných 
zranění a dík patří naší jednotce sboru dobro-
volných hasičů, kteří zajistili nejen organizaci 
dopravy v místě nehody, ale i úklid komuni-
kace od vyteklých provozních kapalin a po-
škozených dílů jak vozidla tak semaforu. 

Hned druhý den nastoupila na opravu 
semaforu firma ELTODO - dodavatel tohoto 
zařízení a během několika hodin jej zprovozni-
la. Jak velký byl rozsah poškození si asi každý 
dovede představit z konečné ceny opravy, 
která se pohybuje kolem 140.000,- Kč.    (rud) 

Foto: Poničený semafor 
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Kamenická stezka  
věnováno všem kameníkům regionu 
                      Přemysl Zima, místostarosta obce  

Jednou z novinek letošního roku, které 
se účastní hned několik vsí v okolí, je 
záměr zbudovat naučnou stezku, která by 
přiblížila obyvatelům i návštěvníkům regi-
onu historické kořeny v místním kameni-
tém kraji, kořeny, které ovšem stále živí 
živý strom v podobě kamenolomu v Žer-
novce – Horce.  

Nápad na propojení místních obcí nauč-
nou stezkou postupně vyšel z podobné stezky, 
kterou vyznačili před nedávnem louňovičtí, 
přičemž tohoto projektu se rovnou účastní 4 
obce – Mukařov, Louňovice, Svojetice a Stru-
hařov - a sdružení obcí Ladův kraj. Projekt se 
chystá podat k dotaci OS Mukařov-sko za 
neocenitelné koordinační pomoci MAS Říčan-
sko. V optimálním případě je možné  získat z 
prostředků evropských fondů až 90% vynalo-
žených prostředků. 

Okruh naučné stezky by měl začínat u 
louňovického kamenného lapidária v blízkosti 
obecního úřadu. Dále je trasa naplánována  
mimo jiné přes Kaménku, proslulou vytěže-
ním základního kamene Národního divadla, 
krásné upravené lesní cesty v Louňovicích, 
Struhařově a Svojeticích, Zelenou cestu v 
Mukařově, s letitým stromořadím tújí, kame-
nolom v Horce v Žernovce nebo pamětní ká-
men v Zájezdí. Celá trasa je dlouhá cca 25km, 
přičemž na rozhraní katastrů Srbína, Svojetic 
a Louňovic se kříží a vytváří tak možnost 
vyrazit na dva kratší okruhy. Na čtrnácti 

místech po trase vyrostou poutavá zastavení s 
informacemi a fotografiemi a instalovanými 
drobnými herními prvky. 

Závěrem bych chtěl čtenáře požádat, kdo 
máte doma nějaké zajímavé informace nebo 
fotografie týkající se kamenictví, dejte prosím 
vědět na telefon: 724 191 247 nebo email: 
premysl.zima@mukarov.cz. Děkuji. 

 
 

Opravy místních komunikací  
                  Rudolf Semanský, starosta obce  

Opravy místních komunikací začnou 
v letošním roce probíhat nebo již probíhají 
na přelomu května a června. I když se 
s ohledem na napnutý rozpočet opět bude 
jednat pouze o drobné opravy s důrazem na 
po zimě vzniklé lokální výtluky, máme v plánu 
zdržet zde firmu tak dlouho, dokud neopraví 
všechna určená místa a samozřejmě i drobné 
reklamační práce z loňského roku.  

Máte-li tedy nějaký podnět k místům ve 
vaší ulici, které si zaslouží opravu, neváhejte 
nám svoji připomínku zaslat ať už emailem, 
nebo napsat do diskusního fóra na webu obce 
(www.mukarov.cz). Přeci jen více očí více vidí.  

S ohledem na to, že v rozpočtu stále drží-
me přes 1,5 milionu korun vázaných v kapito-
le rozšíření mateřské školky, realizace kteréž-
to akce je vázána na obdržení dotace od kraje 
(viz článek o školkách) nebudeme zatím letos 
schopni opravit tyto úseky formou natažení 
nového asfaltového koberce. Ale i oprava 
místní poškozené části se dá provést kvalitně 
a s plynulým přechodem na okolní nepoško-
zený povrch. 

V minulých týdnech jsme rovněž oslovili 
Správu a údržbu silnic, aby řešila dost neutě-
šený stav komunikace mezi Louňovicemi, 
Žernovkou a Doubkem – kdo tudy projíždí, 
jistě ví o čem mluvím. No, i když silnice sice 
opravena byla, ovšem jistě mi dáte za pravdu, 
že naše místní komunikace vypadají po „na-
šich“ opravách lépe. 

Není těžké zjistit a koneckonců i jakási 
naše soukromá anketa potvrdila, že to co Vás 
asi nejvíce trápí, jsou právě rozbité komuni-
kace a nebo leckde i cesty bez kvalitního 
povrchu. Na těch se alespoň průběžně snaží-
me zasypávat díry štěrkem, i když samozřej-
mě víme, že toto řešení je pouze krátkodobé. 
Vedle budování chodníků tak do budoucna 
budou jednou z našich priorit také opravy, 
zkvalitnění a případně budování nových míst-
ních komunikací. 
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Kalendář akcí 
Mukařovska 

Červen 
31.5 a 1.6. - oslava Dne 

dětí ve škole - kino 
+ 1. stupeň sportovní den 

 1.  Den dětí v mateřském centru Mukařov-sko 
12. Zápas o 1. místo okresního přeboru 

žáků: Mukařov - Kostelec n. Č. lesy 
(10:15) hřiště Mukařov – Přijďte FANDIT!!! 

 Velký dětský den s hasiči (14:00) na 
hřišti v Mukařově 

13. Říčanský hafan (14:00) zábavné odpoledne 
pro děti, rodiče a milovníky psů spojené se 
soutěžemi – Říčany Marvánek 

18.  2. termín školního zájezdu do Itálie – 
Caorle - 5.třídy  

 

Červenec  
  1. Začátek prázdnin - škola otevřena každé 

pondělí od 8-10 hod. pro admin. účely  
14. Letní středeční hrátky s Mateřským 

centrem – a následně i další středy  
 

V srpnu se pak můžete těšit na tradiční Mu-
kařovskou pouť 14.-15.8. 

Změna akcí vyhrazena
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