
 

 

 

M Í S T O   S L I BŮ   V Ý S L E D K Y  

Když jsme se před 4 lety  
v komunálních volbách ucházeli  
o Vaše hlasy, slíbili jsme Vám,  
že budeme usilovat o to, změnit 
v našich obcích věci k lepšímu... 

 V té době se obec Mukařov na-
cházela v nejednoduché situaci. 
Hrozilo vracení dotací. Nepříliš příz-
nivý byl stav veřejných financí, 
místních komunikací, nedostačovala 
kapacita školy, školky, čistírny od-
padních vod a vodovodních zdrojů 
v Žernovce. Lidé volali po zlepšení 
pořádku v obci… 

I z těchto důvodů se v té době v 
komunálních volbách do zastupitel-
stva, kromě společné kandidátky 
Mukařov-ska, nikdo nehrnul. S ur-
čitou hrdostí tak teď můžeme pre-
zentovat realizované projekty voleb-
ního období 2006-10 jako úspěch 
sdružení Mukařov-sko.  

V letošních obecních volbách již 
není naše sdružení jediné, které se 
bude ucházet o přízeň Vás, voličů.  
Nejen proto jsme pro Vás připravili 
toto mimořádné vydání dvoumě-
síčníku Mukařov-sko, který pro 

Vás vydáváme již 5 let. Chceme Vám opět 
představit naše kandidáty do zastupitel-
stva i náš program, který je sestaven na zá-
kladě čtyřletých zkušeností s vedením obce a 
úspěšných projektů, jejichž výčet naleznete 
na dalších stránkách.  

I nadále je ústředním mottem našeho 
programu zachování Mukařovska jako pří-
jemného místa pro život, s úzkou vazbou 
na udržení a zachování nezničené přírody 
v blízkém okolí.  

Až tedy budete v říjnu přemýšlet, komu 
dát svůj hlas, vzpomeňte si, s kým jste se 
měli šanci setkávat v průběhu posledních let 
na akcích v naší obci, kdo měl o dění v obci 
zájem a kdo Vás pravidelně oslovoval?! Vě-
říme, že si vzpomenete na nás!  
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Místo slibů výsledky  .  .  .  
 

Díky konsolidaci financí a úspěšnosti 
při získávání dotací a příspěvků jsme 
v posledních 4 letech výrazně navýšili pro-
středky na investiční akce v našich obcích. 

Jednou z prvních investičních akcí, které 
byly v minulém volebním období dokončeny, 
bylo vybudování moderního IKT centra - 
počítačové učebny v základní škole Mukařov. 
Tento projekt mukařovské a mnichovické 
školy by nemohl vzniknout bez vybudování 
internetové komunitní sítě Mnichovicko, na 
kterém se obec Mukařov podílela a která 
pokrývá i oblast Mukařovska. 

 

Mezi nejvýznamnější dokončené  pro-
jekty patří bezesporu rozšíření kapacity 
školy o čtyři třídy, které by ale nebylo možné 
bez předešlé kompletní rekonstrukce zastara-
lé školní kotelny. 

 
 

 

Školy, školky, školičky 
 
Přestože se jedná o přístavbu formou 

modulů, interier tříd snese ta nejpřísnější 
srovnání… 

 
 
Rozšíření se v brzké době dočká i 

mateřská škola Mukařov, na jejíž 
rekonstrukci se díky získané dotaci již 
několik týdnů usilovně pracuje… 

 
 

Ale ani mateřská škola není nafukovací a 
tak současně s její přístavbou podporujeme i 
projekt Alternativní školičky. V létě 2010 tak 
byla pro účely školičky zrekonstruována třída 
v budově v Příčné ul. 61. Zde vedle školní 
družiny sídlí i Mateřské centrum Muka- 
řov-sko. Alternativní školička tak nabízí 
maminkám další možnost k umístění dětí a 
jejich předškolní vzdělávání.  
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Dětská hřiště .  .  . 
 

V minulém období se podařilo naplnit  
i další z našich volebních slibů, a to 
výstavbu dětských hřišť ve všech 3 našich 
obcích Srbíně, Mukařově a Žernovce. 

První se z nového dětského hřiště mohli 
radovat srbínští občané, kteří také významně 
přiložili ruku k dílu při jeho výstavbě. 
Slavnostní otevření se uskutečnilo 1.6. 2008. 

 

 
 

Další dětské hřiště, jehož vznik zaštítilo 
Mateřské centrum Mukařov-sko, vzniklo 
v Mukařově, v areálu školní družiny. 

 

 

Srbín, Mukařov, Žernovka 
 
 

 
 

O stavbu dětského hřiště v Žernovce se 
zasloužilo Sdružení dobrovolných hasičů 
Žernovka, obec Mukařov zajistila vedle 
pozemku a patřičných povolení také dotaci od 
České pošty. 
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Opravy místních  
 
Jsme si vědomi neutěšeného stavu 

některých místních komunikací, ať již byl 
jejich stav způsoben nedůslednou opravou 
po plynofikaci nebo výstavbě vodovodu a 
kanalizace, nadměrným provozem náklad-
ních vozidel nebo nedodržením slibů 
developerů, v jejichž majetku leckdy stále 
ještě komunikace zůstávají. 

Proto každoročně do oprav komunikací 
investujeme přes milion korun, přičemž 
s ohledem na finanční možnosti hledáme 
optimální poměr ceny a technologie. 

 

  
Ulice U Požáru – asfaltová penetrace, stav „před a po“ 
 

V ulici Na 
Budech byl podobně 
jako v ulicích Nad 
Obcí, Na Pískách, 
Vodní, Smrková, Na 
Dolách položen 
asfaltový koberec. V 
Obecní ulici byl letos 
použit nový bezespá-
rový způsob oprav, 
takže vedle sjedno-

cení povrchu by nemělo docházet k zatékání 
vody do spár a poškozování vozovky v zimních 
měsících. 

 

 
 
 

  
Ulice U Požáru od Louňovic, stav „před a po“ 
 

Téměř všechny technologie, které byly při 
opravách použity  se s ohledem na místo, kde 
byly použity, osvědčily. Uvedené fotografie tak 
prezentují nejen některé z opravených ulic ale 
také vzhled použitých technologií. 

 

 
V ulici Na kopci byl již uplatněn nový model ve vztahu 
k developerům – tedy složení kauce na výstavbu 
vozovky. Z té pak byla stavba silnice financována. 
 

  
Ulice K Bytovkám – úprava povrchu pro technologii 
asfaltové penetrace. Ulice Písecká – výsledek. 

komunikací     . . . běh na dlouhou trať 
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Chodníky a stezky  .  .  . 
 
Ohlédneme-li se zpět, s uspokojením 

můžeme konstatovat, že za uplynulé čtyři 
roky se délka chodníků a pěších stezek 
takřka zdvojnásobila.  

Každoročně to znamená nejen chodníky 
vyprojektovat, zafinancovat a postavit, ale 
nadále je i udržovat. Následující snímky nám 
připomenou, kolik míst v obci změnilo 
stavbou chodníků svou tvář. 

  
Chodník Choceradská/Na Pískách, vzhled křižovatky  
a "příkopu" před lety a dnes 

  
Chodník Pražská před rokem a dnes 
 

Kratší, ale stejně důležité jsou chodníky, 
jako  například ten v 
ulici Tehovecká a 
nebo v blízkosti 
semaforu Na Bu-
dech. Významně při-
spívají k bezpečnosti 
chodců a k pohodl-
nější cestě od zastá-
vek na srbínské 
straně hlavní silnice.  

chodník Srbín 
stezka Žernovka 
 

Důležitou spojnicí mezi Mukařovem a 
Žernovkou se stala naučná stezka pro pěší, 
na kterou sdružení Mukařov-sko získalo v 
roce 2010 dotaci z Programu rozvoje 
venkova. Tato stezka, částečně vedoucí 
lesem, významně přispívá k bezpečnosti 
chodců, kteří dříve museli absolvovat 
nebezpečnou cestu po velmi frekventované a v 
roce 2008 opravené Českobrodské silnici. 

  

 
Podél žernovské části stezky vyrostla alej 

ze stromů, které si mohli lidé „adoptovat“ a 
sami zasadit. 

 

  V rámci sdružení obcí 
Ladův kraj se aktivně 
podílíme na vzniku 
nových naučných ste-
zek a cyklostezek, včet-
ně informačních tabulí 
a odpočivadel, které jsou 
postupně budována ve 
všech částech obce.  
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Akce Mukařov-ska a  
 
Jsme rádi, že se nám podařilo úspěšně 

rozvinout spolupráci a vztahy mezi sdru-
ženími a organizacemi v našich obcích. Dí-
ky tomu společně s nimi organizujeme 
hojně navštěvované a obyvateli vítané ak-
ce pro děti i dospělé.  

   

 
Předávání cen při Drakiádě 
 

Jako základní projev podpory jsme hned 
zpočátku nastavili pravidla, dle kterých úřad 
pravidelně finančně přispívá na všechny 
kulturní a společenské akce, které se v obci 
konají. Mimoto se na mnoha akcích aktivně 
podílíme a některé sami organizujeme. 

Členy kandidátky Mukařov-ska můžete 
potkat během roku jako organizátory řady 
akcí jako Jarmarky, Vítání jara, Masopust, 
Pálení čarodějnic, Dětský den, Po-po-les, 
Mukařovská pouť, Koloběžkiáda, Drakiáda, 
Lampiónový průvod, Dýňování, nebo Mikuláš 
v Mateřském centru. Spolupráce na rozvoji 
obce s hasiči, sokoly a dalšími spolky je  
 

 

 
 
 

 
Mukařovský lampióňák 
 

společným jmenovatelem všech těchto akcí. 
Těchto akcí každý rok přibývá s tím, jak 

rostou naše zkušenosti a Váš zájem o účast 
na nich – vždyť koho by například při prvním 
ročníku lampiónového průvodu napadlo, že 
na druhé a třetím ročníku bude účast více 
než 200 dětí a stejně tak i dospělých? 

 
Pálení čarodějnic žernovskými hasiči  

 

Těší nás Váš zájem o tyto akce a máme 
chuť v nich pokračovat – už proto, že jak se 
zdá, na akce pořádané nebo spolupořádané 
sdružením Mukařov-sko, o.s. Pro Srbín, SDH 
Mukařov,  SDH Žernovka či TJ Sokol Muka-
řov přicházíte s důvěrou a plni očekávání. 
Společná kandidátka Mukařov-ska byla se-
stavena s podporou výše uvedených spolků a 
sdružení tak, aby obsahovala aktivní jednot-
livce, kteří mají chuť a chtějí věnovat čas 
rozvoji Mukařova, Srbína a Žernovky. 

dalších místních sdružení    
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Obnova obce  .  .  . 
 
Naše obec je mj. zřizovatelem hasičské 

zásahové jednotky (JPO3), což s sebou nese i 
jisté povinnosti a úkoly. Jedním z nich je za-
jištění akceschopnosti zásahové jednotky a 
krytí nákladů na provoz a údržbu požární 
techniky a výzbroje. V letošním roce pořídila 
obec díky přispění dotace nové zásahové 
hasičské vozidlo Tatra 815.  

 

 
Slavnostní předání nového vozu TATRA hasičům 

Neméně velkou důležitost, zejména 
s ohlédnutím na komfort obyvatelstva, má 
samozřejmě i občanská vybavenost a služ-
by v obci.  

I v tomto směru se nám podařilo dosáh-
nout úspěchů, ať již se jedná o opravu obec-
ního úřadu a opětovné zprovoznění ordinace 
zubního lékaře, zajištění stálých ordinačních 
hodin praktického a dětského lékaře, pro-
dloužení nájemní smlouvy s Českou poštou, 
zřízení bankomatu v prostoru prodejny Na 
Budech, rozšiřování veřejného osvětlení a  
obnovení funkčnosti veřejného rozhlasu. 

 
Opravená budova obecního úřadu 

 

myslíme na budoucnost 
 

 
Kromě úzké spolupráce s hasičským sbo-

rem a zajištěním jeho vybavení obec spolu-
pracuje také s TJ Sokol Mukařov. Každoroč-
ně obec podporuje žákovská a dorostenecké 
družstvo. V roce 2009 obec podpořila opravu 
sálu sokolovny a vybavení novými židlemi a 
stoly, které slouží v zimních měsících tradič-
ním mukařovským plesům a bálům - Spor-
tovnímu, Školnímu a Hasičskému. 

 
Nové židle a opravené jeviště v sokolovně 

 
Bezpečný přechod se semaforem na Budech 
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Podpora církve a   

 

Vzhledem k významné církevní památ-
ce a dominantě naší obce – kostelu Nane-
bevzetí Panny Marie a charitnímu domovu 
pro seniory nezapomínáme ani na podporu 
těchto památek.  

   Obecní úřad tak 
v minulosti přispěl 
nejen na opravy kos-
tela, ale podílel se i 
na opravě historic-
kého oltáře, přispěl 
na rekonstrukci 
vjezdových vrat do 
charitního domova a 
v rámci naučné 
stezky Žernovka – 
Mukařov jsme 
neopomněli zdůra-

znit historický význam obou staveb. 

   Nejvyšší míry poděkování se nám však do-
stalo při osobní návštěvě od pana Kardinála 
Miloslava Vlka, který nečekaně zavítal do naší 
obce na krátkou návštěvu. 

  

 

 
Nemůžeme zapomínat a ani nezapomí-

náme na naše nejstarší spoluobčany, ať již 
vzpomínkou v den jejich významného životní-
ho jubilea blahopřáním a drobným dárkem,  
a nebo organizováním společných akcí  
a v poslední době i zajímavých přednášek 
přímo v charitním domově. 

 
Obnovena byla také kaplička na srbínské 

návsi a z prostředků sponzorů rovněž 
pomník  padlým v 1. světové válce směrem 
na Žernovku. 

Při příležitosti státního svátku byl pak na 
tomto místě na počest padlým hrdinům 
zástupci obce a členy Mukařov-ska položen 
věnec. 

  
 

akce pro seniory  .  .  . 
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KDO JSME 
Kandidátka Mukařov-ska je sestavena z lidí, 
kteří se delší dobu aktivně podílejí na dění v 
našich obcích. V čele stojí současný starosta 
obce Rudolf Semanský a místostarosta 
Ing. Přemysl Zima. Jsou zde rovnoměrně 
zastoupeni starousedlíci i nově přistěhovalí ze 
všech částí Mukařova, Srbína a Žernovky. 
V našem týmu jsou i aktivní členové dalších 
spolků a sdružení – TJ Sokol Mukařov, Sboru 
dobrovolných hasičů z Mukařova a Žernovky, 
o. s. Pro Srbín či Mateřského centra, s jejichž 
podporou byla kandidátka sestavena. 
 

NAŠE CÍLE 
 

✓ Dbát na vyvážený a udržitelný rozvoj obcí 
– nedovolit spekulativní výstavbu bez 
odpovídající infrastruktury. 

✓ Podpořit obnovu a rozvoj historických i 
nových center obcí s důrazem na dořešení 
křižovatky na Budech. 

✓ Pokračovat v ozdravování obecních financí 
a snižování zadlužení obce a využívat 
zkušenosti s úspěšným získáváním dotací 
z předchozích let. 

✓ Výstavbou dalších chodníků, opravou 
silnic a realizací dopravních opatření 
zvyšovat bezpečnost chodců a silničního 
provozu v obci. 

✓ Podílet se na rozvoji občanské vybavenosti 
i komerčních služeb. 

✓ Dobudovat infrastrukturu vodovodů a 
kanalizace. 

✓ Podporovat volnočasové aktivity a místa 
pro ně. 

✓ Dále rozvíjet školky, školu a vzdělávací 
zařízení. 

✓ Zajistit dostupnost služeb a sociální péče 
pro seniory. 

✓ Rozšířit obecní zeleň, cyklostezky i cesty 
pro pěší. 

✓ Pokračovat v otevřené a pravidelné 
komunikaci. 

MÍSTO SLIBŮ VÝSLEDKY 
Díky konsolidaci financí a úspěšnosti při 
získávání dotací a příspěvků jsme v posled-
ních 4 letech výrazně navýšili prostředky na 
investiční akce v našich obcích. Bylo tak 
možné: 

✓ formou přístavby rozšířit základní školu o 
4 třídy, 

✓ vybudovat novou kotelnu pro školu a 
školku, 

✓ zajistit rozšíření kapacity školky a 
alternativní školičky, 

✓ vybudovat (také díky zapojení spoluobča-
nů) 3 dětská hřiště – v každé naší obci 
jedno, 

✓ postavit bezpečný přechod se semaforem, 
✓ osadit rychlostní radary, 
✓ vybudovat chodníky do Srbína a směrem 

ku Praze a k Tehovci, 
✓ spojit Mukařov se Žernovkou pěší stezkou, 
✓ z prostředků kraje opravit silnici II. třídy 

Českobrodská-Školní-Choceradská od 
Žernovky po Srbín, 

✓ posílit a zrekonstruovat vodní vrty a 
úpravnu vody v Žernovce, 

✓ znovu otevřít zubní ordinaci v budově 
úřadu, 

✓ rozšířit veřejné osvětlení a obnovit veřejný 
rozhlas, 

✓ vypracovat a nechat schválit znak obce, 
✓ podpořit obnovu vybavení sokolů i hasičů, 
✓ připravit projekty dobudování 

infrastruktury vodovodu a kanalizace pro 
Srbín a Žernovku, 

 

... a výčet by mohl ještě dále pokračovat. 
 

Občané jsou o dění v obci pravidelně 
informováni dvouměsíčníkem Mukařov-sko a 
prostřednictvím průběžně aktualizovaných 
webových stránek. Tyto stránky získaly 3. 
místo v celorepublikové soutěži Zlatý erb 
obecních stránek a jejich návštěvnost rok od 
roku roste. 
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Rudolf Semanský – starosta obce Mukařov  – grafik (42 let) 
Ing. Přemysl Zima – místostarosta obce Mukařov – finanční ředitel (31 let) 
Ing. Marcela Eichnerová – referentka v oblasti pozemkové, majetkoprávní  
a územního rozvoje (58 let) 
Ing. Vít Šoupal – manažer – předseda finančního výboru obce Mukařov,  
šéfredaktor časopisu a webu Mukařov-sko (35 let) 
Tomáš Bergmann – podnikatel v oblasti gastronomie – aktivní hráč TJ Sokol  
Mukařov (35 let) 
Alena Semanská – vrchní sestra, specializace v oboru psychiatrie a psychoterapie, 
péče o seniory (46 let) 
Ing. Patrik Třeštík – softwarový architekt – člen o.s. Pro Srbín (34 let) 
Karel Löwy – podnikatel – člen SDH Mukařov (38 let) 
Jan Uzel – soukromý zemědělec – člen SDH Žernovka (32 let) 
Petra Přikrylová – ředitelka společnosti se zaměřením na dovoz, distribuci  
a prodej zelené kávy (39 let) 
PhDr. Kateřina Čadilová  – konzultantka v oblasti dotací  – zakladatelka  
Mateřského centra Mukařov-sko (46 let) 
Jiří Rösler – technik realizace staveb – člen SDH Mukařov (49 let) 
Martina Vinšová – na mateřské dovolené – odbornice v oblasti cestovního  
ruchu a volného času (39 let) 
 

Zmocněnec kandidátky:  Martin Holický – supervisor technického sálu  
Řízení letového provozu (36 let) 

VAŠI  KANDIDÁTI  PRO  OBECNÍ  VOLBY 
ZA  MUKAŘOV,  SRBÍN  A  ŽERNOVKU 

VÍCE NA: WWW.VOLNY.CZ/MUKAROV-SKO 
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