
 
Hurá, je tu pouť! 

Vítek Šoupal, Mukařov-sko 

Vzpomínám si na naše dětská letní dob-
rodružství, která jsme zažívali v Mukařově 
a jeho okolí. Stavění "bunkrů" v lese, bu-
dování hrází na potocích, trhání třešní, 
blum a dalšího ovoce po škarpách. Klučičí 
války v balících slámy na poli tam, 
kde dnes stojí  nové domy. Koupání v ryb-
nících a zatopených lomech.  

Léto pozvolna plynulo, ale když přijela na 
louku k charitě pouť, bylo nám jasné, že už se 
neodvratně blíží konec prázdnin a s ním i ško-
la. Takže jsme si tu naši Mukařovskou pouť 
chtěli co nejvíc užít. Atrakcemi posetá louka, 
špalír stánků s všemožnými - možnými i ne-
možnými věcmi, chovatelská výstava s boha-
tou tombolou a nedělní mše svatá Nanebevze-
tí Panny Marie v kostele. To vše vždy přilákalo 
zástupy lidí.   

Jako každý rok i letos pouť dorazí v první 
polovině srpna. Točit se začne ve středu 11.  
a hned ve čtvrtek obec domluvila s provozova-
telem poutě 30% slevu pro děti na atrakce, 
stejně jako vloni. Hlavní část pouti se odehra-
je opět 14.-15. srpna - v sobotu  
a neděli. Sobotní večerní nebe ozáří již  
tradiční ohňostroj.  

Díky souběhu dalších pouťových termínů 
u nás letos atrakce zůstanou trochu netra-
dičně i další týden. V sobotu a neděli 21. a 
22. srpna si tak budou moci malí i velcí pou-
ťové radovánky užít znovu, tentokrát už jako 
skoro definitivní rozloučení s prázdninami.  

Až 22. kolotočáři odjedou, budou nad tím 
sice děti truchlit, ale na druhou stranu to bu-
de vysvobození pro peněženky rodičů a pro 
spoluobčany bydlící v blízkosti pouti.  

Letošní 4. číslo časopisu Mukařov-sko se 
Vám dostává do ruky v polovině léta. Jak jste 
si možná všimli, je zase o trochu tlustší. Po-
prvé vycházíme v rozsahu 16-ti informacemi 
nabitých stránek – jak se můžete přesvědčit v 
obsahu níže na této stránce.  

Přinášíme Vám průřez tím, co se v obci 
děje, zprávy ze spolků a sdružení, pozvánky 
na akce a v neposlední řadě také představu-
jeme společnou  kandidátku Mukařov-ska 
a dalších sdružení pro podzimní obecní volby.  

Za čtyři roky v zastupitelstvu jsme si ově-
řili, že rozvoj obce je během na dlouhou trať. 
Nabízíme Vám, že v tomto běhu budeme s 
Vámi pokračovat a navážeme na změny, které 
poslední 4 roky našim obcím přinesly.  

Volby jsou ještě daleko a léto je všude ko-
lem nás, tak si ho i s poutí pěkně užijte a na 
viděnou na některé z podzimních akcí, třeba  
v Srbíně na Pochodu pohádkovým lesem. 
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Starosti starosty 

Rudolf Semanský, starosta obce 

 Když jsem se před dnešním psaním 
zamyslel nad názvem této rubriky, napadlo 
mne,  že snad nikdy jsem takový ten 
přehled „starostí“ běžného dne nerozepsal 
podrobněji. Na jednu stranu se práce 
starosty až tak moc neliší od běžné rutiny 
jakékoli jiné práce, na druhou stranu, díky 
mobilním telefonům a práci v místě 
bydliště pro starostu nekončí jeho práce 
ani odpoledne, večer, nebo o víkendech. 
Rozepisovat se detailně o takovém 
všedním dni starosty obce, velké třeba tak 
jako je ta naše (cca 2000 přihlášených 
obyvatel) ale asi nebude pro čtenáře příliš 
záživné a tak prostor, který je vyhrazen 
tomuto článku spíš opět věnuji aktuálnímu 
dění v naší obci. 

S jistou dávkou uspokojení mohu 
konstatovat, že v těchto dnech probíhá 
několik akcí, jejichž realizaci jsme si před 
časem vytkli za cíl. Ať již je to výstavba 
chodníku podél ulice Pražská, opravy 
místních komunikací, kdy vedle již 
vyzkoušených způsobů jsme se v ul. Obecní 
rozhodli zkusit opravy poměrně novou 
technologií (o té se zmiňuji na jiném místě 
dnešního vydání Mukařov-ska) a nebo velmi 
důležitá přístavba – rozšíření mateřské školy, 
na kterou se nám podařilo získat dotaci od 
Krajského úřadu Středočeského kraje.  

Před námi v měsíci srpnu je rovněž 
tradiční mukařovská pouť, která bude mít v 
letošním roce poněkud neobvyklý průběh. V 
letošním roce zde atrakce budou o něco déle, 
ale na rozdíl od jiných let neskončí tradiční 
hlavní pouť 15. srpna, ale zůstane zde ještě o 
týden déle a to až do 22. srpna. Nevím jak Vy, 
ale já si nepamatuji za celou historii místních 
poutí, že by někdy dříve tato situace nastala. 
Kdo to jistě ocení jsou děti – jejich rodiče s 
ohledem na ceny atrakcí už asi méně, ale i 
proto jsme v letošním roce opět domluvili 
výraznou slevu a to po oba čtvrtky, po které 

zde lunapark bude. Jako bonus je pak 
dohodnut i ohňostroj v oba sobotní večery – 
ten druhý – 21. srpna už bude ale i takové 
symbolické rozloučení s prázdninami. 

S příchodem 
horkých červencových 
dnů se znovu objevily 
problémy s nedosta-
tkem vody v místním 
vodovodu  Žernovka. 
Je zcela jednoznačné, 
že příčinou je zalévání 
zahrad a napouštění 
bazénů, neboť po celý rok 
se problémy téměř nevyskytovaly, vydatnost 
vrtů je stále stejná, ale když se v jedné části 
obce, kde je denní spotřeba průměrně 10-
11m3 najednou spotřeba vyšplhá až na 
48m3, zdá se příčina jasná. Museli jsme tak 
přistoupit k nepopulárnímu opatření a vodu 
pouštět jen v určitých částech dne – opatření 
nepříjemné, ale nezbytné, má li být alespoň 
nějaká voda. Obávám se, že přesvědčovat 
někoho, aby s vodou šetřil, nepřinese efekt – 
všichni, kdo s vodou zalévají nebo si napouští 
bazény už ze zkušenosti vědí, že situace se 
opakuje rok co rok, přesto však své návyky 
nehodlají měnit. A doplácejí na to všichni.  

Čtyři roky volebního období jsou pomalu 
za námi a asi nikoho nepřekvapí, že sdružení 
kandidátů Mukařov-sko se také chystá na 
volby do zastupitelstva pro období 2010-2014. 
Víme dobře, že je v našich třech obcích ještě 
co zlepšovat, i když nemálo věcí se podařilo 
realizovat a mnoha volebním slibům z 
předchozího období dostát. V tomto čísle se 
Vám poprvé představí všichni kandidáti 
sdružení Mukařov-sko, kteří chtějí dále 
pokračovat v práci současného zastupitelstva.  
A protože v letošním roce není vyloučeno, že 
volebních kandidátek bude víc, bude jen na 
Vás - voličích zda přijdete na podzim k 
volbám a rozhodnete o dalším rozvoji našich 
tří obcí.  

Přeji Vám příjemné letní měsíce. 
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Rozšíření mateřské školy 
 Přemysl Zima,místostarosta obce 

V posledním čísle Mukařov-ska jste si 
mohli přečíst můj článek věnovaný nedo-
statečné kapacitě předškolních zařízení v 
naší obci a tomu, jak se ji snažíme řešit. 
Obec podpořila pro příští rok Alternativní 
školičku v Příčné, ale hlavním úkolem pro 
nás zůstávalo rozšíření kapacity naší 
školky. Radostná zpráva o přidělení dotace 
ze Středočeského Fondu rozvoje obcí  
a měst na rozšíření školky nám byla ozná-
mena v polovině června.  

V krátkosti bych shrnul, jak pokračuje 
rozšíření školky o 3. oddělení. To bude v 
pravém traktu budovy na místo knedlíkárny a 
již dříve zrušené kotelny. Na objektu v 
současné době probíhají bourací práce (viz 
obrázek), takže jsme teprve na samém 
začátku akce. Již nyní víme, že se díky 
posunu vyhodnocování dotací nové oddělení 
školky otevře až v říjnu.  

Také zcela nová kuchyně nebude od září 
k dispozici, a tak mezi prvními kroky bylo 
zpracování plánu omezeného gastrono-
mického provozu tak, aby nebyl po dobu 
stavby ohrožen provoz stávajících dvou tříd. 
Podařilo se, přičemž polední jídla se budou 
dovážet z nové říčanské školy, zatímco na 
místě se budou připravovat pouze přesní-
dávky a svačiny. 

Pokud se týká přijímání dětí do nové třídy, 
postupovala obec společně se školkou. 
Přednostně byla místa nabídnuta odmítnutým 
uchazečům z letošního dubnového zápisu, 
kterých je i tak více než dost (proto kdo nebyl 
u zápisu, do nové třídy se bohužel již 
nevejde). Všichni oslovení se zatím nevyjádřili, 
tak prosíme nějaký čas strpení, než tato 
záležitost bude uzavřena a dojde k finálnímu 
rozeslání pozvánek do školky.  

Nová ředitelka školky  
se představuje  

Do funkce ředitelky 
mateřské školky nastu-
puje od července Mgr. 
Zuzana Tůmová. Přiná-
šíme Vám s ní krátký 
rozhovor. 
 

Dobrý den, můžete se 
čtenářům krátce představit? 

Pocházím ze Říčan. Po střední pedagogické 
škole jsem vystudovala Pedagogickou fakultu 
na Karlově univerzitě v Praze. Po škole jsem 
nastoupila jako učitelka do ZŠ v Mukařově, 
kde jsem pracovala sedm let, a potom jsem 
odešla na mateřskou dovolenou. V MŠ jsem 
vedla několik let taneční kroužek a poslední 
dva roky zde opět pracuji jako učitelka. Na jaře 
byl vyhlášen konkurz na funkci ředitelky MŠ, 
do kterého jsem se přihlásila a uspěla.  

Jaké jsou vaše představy o dalším 
rozvoji školky v Mukařově? 

Mojí snahou je zajistit personální obsazení 
kvalifikovanými lidmi, které povedu k tomu, 
aby se  neustále  vzdělávali. Základem našeho 
výchovného působení bude i nadále vytvoření 
MŠ rodinného typu, s úzkými vazbami na 
rodiče, individuálním přístupem ke každému 
dítěti…  

Co Vás čeká v nejbližších měsících? 
Během letních prázdnin se školka začíná 

rozšiřovat o jednu třídu a proto budu spolu-
pracovat s obecním úřadem  za účelem rychlé 
přestavby a zabezpečení co nejrychlejšího 
vybavení a otevření nové třídy pro děti, které 
se nedostaly v letošním roce do MŠ.  

A co dlouhodobé úkoly? 
Během dalších pěti let se zaměřím na 

celkovou modernizaci budovy školky. Budu se 
snažit získat finanční prostředky z vypsaných 
grantů, školních benefic, výstav a sponzor-
ských darů od rodičů a místních podnika-
telských firem… 

Moc se na Vás těším od nového školního 
roku 2010-2011 a přeji hezké léto. 

Děkujeme za rozhovor  
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Chodníky a komunikace 
 Rudolf Semanský, starosta obce 

V letošním roce už v rámci čtyřletého 
volebního období tak trochu bilancujeme a 
to i v oblasti veřejných komunikací, ať již 
silnic nebo chodníků.  

V současnosti probíhají v našich obcích 
opravy silnic a to hned několika metodami. V 
ulici Písecké a části ulice Sosnová bude 
provedena plošná oprava technologií použitou 
úspěšně již v loňském roce např. v ul. Lesní. 
Mimoto je letos plánováno ještě dokončení 
povrchů místních komunikací formou 
asfaltování a to v ulicích U požáru směrem od 
Louňovic (mezi zámkovou dlažbou a 
stávajícím asfaltem), nad ulicí Kopretinová a v 
ulici Smrková.  

V Obecní ulici jsme se rozhodli vyzkoušet 
poměrně novou technologii firmy ProAsfalt, 
jejíž výsledkem by mělo být vedle opravy děr i 
sjednocení povrchu bez znatelných přechodů, 
tak jak je známe z klasického „záplatování“. 
Do spár tak nezatéká voda, která v zimě 
zamrzá a dále by rozrušovala komunikace. 
Pokud se tedy technologie osvědčí, bylo by to 
cenově přijatelné řešení i pro další roky. 

Budeme-li rekapitulovat, zjistíme že 
kompletně novým povrchem byly v 
posledních letech opatřeny silnice v ul. 
U Požáru (od Louňovic i od Srbína), 
K bytovkám, Na Budech, Na viničkách, 
Na kopci, Lesní, Vodní, Smrková, část ulice 
Nad Obcí a Moklina a další jsou v plánu v 
příštích letech, ať již z prostředků rozpočtu 
obce nebo za přispění developerů. 

Stejně tak vznikají nové chodníky pro 
pěší, z nichž ten nejnovější podél ulice 
Pražská se právě dokončuje (viz foto),  na 
realizaci čeká chodník v ulici Kutnohorská, 
byla otevřena stezka na Žernovku, která v 
dalších letech bude v obci opatřena i 

zámkovou dlažbou. Svůj význam má jistě i 
chodníček spojující ulici Na Budech s 
prostorem u semaforu, chodník u novinového 
stánku i nově vzniklý chodník mezi 
prodejnami Flip a Plus.  

Nejdelší nový úsek chodníku pak 
samozřejmě máme podél ulice Choceradská, i 
když i zde je plánováno jeho další prodloužení 
a to jak směrem ke křižovatce Na Budech, tak 
i směrem od Srbínské návsi na Svojetice. 
Mimoto je ale samozřejmě nutno udržovat v 
přijatelném stavu i chodníky stávající, a tak 
byla přeložena část propadajícího se chodníku 
u školní zastávky, chodníky podél ulice 
Pražská jsou průběžně rovnány a opravovány, 
aby zejména v zimním období nebyl problém s 
jejich údržbou.  

Nebojím se říci, že za ty čtyři roky se 
změnilo i v této oblasti mnohé. Doufám, že se 
mnou souhlasíte? 

 

 

Kruhový objezd  
 Vítek Šoupal, Mukařov-sko 

O potřebě řešit prostor křižovatky na 
Budech dnes již zřejmě nepochybuje nikdo 
kromě manželů Holovských – majitelů 
Bašty na Budech, kteří již 4 roky brání 
vzniku "kruháku", který by zajistil 
bezpečnost silničního provozu, jak pro 
motorizované, tak pro chodce. 

Podle statistik Policice ČR došlo v 
posledním roce a půl v Mukařově k 23 
závažným nehodám a 2 smrtelným, z čehož 
přes 80% nehod se stalo právě v prostoru 
křižovatky. K drobnějším "ťukesům" dochází 
týdně, avšak policie je neeviduje.  

Obec v předchozích letech spolu s inve-
story (nejdříve krajem a nyní Ředitelstvím 
silnic a dálnic) učinila řadu vstřícných kroků 
vůči rodině odvolané paní starostky Marcely 
Holovské – od posouzení vlivu stavby na 
objekt (negativní) až po nabídky odkupu jejich 
několika dotčených metrů čtverečních (na 
kterých je stejně jen chodník).  

V polovině července letošního roku 
proběhlo jednání mezi delegací obce a ŘSD  
o dalším řešení této neutěšené situace, kde 
jsme byli ubezpečeni, že s ohledem na 
nemožnost získání souhlasů, začne ŘSD 
připravovat proces vyvlastnění.    
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Územní plán obce opět ve hře 
            Jan Kašpar, zastupitel obce 

Územní plán (ÚP) obce Mukařov byl již 
jednou vydán, a to počátkem července 
2007. V jeho závěrečné  fázi zpracování 
bylo nutné postupovat podle nového 
stavebního zákona 183/2006 Sb.,  který v 
mnoha částech měnil a doplňoval zákon 
č.50/1976 Sb., podle kterého byl ÚP od 
počátku zpracováván.  

Nový zákon obsahuje mnoho nových 
pojmů, jednotlivé paragrafy nebyly zpočátku v 
praxi ověřeny, konzultace na úrovni Kraj-
ského úřadu i MMR končily často pokrčením 
ramen úředníků, neexistoval zkrátka jedno-
značný výklad. Obec Mukařov byla v této fázi 
bohužel první obcí, která ÚP pod vlivem obou 
zákonů vydávala. To mělo vliv i na samotnou 
obsahovou stránku ÚP, proti  kterému  byl po 
nějaké době podán protest. Výsledkem téměř 
dvouletého dohadování a dokazování  mezi 
obcí Mukařov, Krajským úřadem Středočeské-
ho kraje a MMR bylo nakonec zrušeno: „opa-
tření obecné povahy“ neboli vlastní postup 
vydání ÚP, vesměs z formálních důvodů. 
Obsahová stránka  však zůstala zachována. 

Hned po zrušení ÚP byly v r. 2009 
zahájeny práce na jeho opravě či doplnění, již 
podle zákona 183/2006 Sb.a samozřejmě již 
se zkušenostmi na všech úrovních institucí 
od jeho uvedení do života. Byla též využita 

digitalizace katastrálních map, která nyní na 
výkresech vymezuje zcela přesné hranice 
jednotlivých pozemků, byly doplněny 
projektované inženýrské sítě. 

Takto přepracovaný ÚP byl jako Návrh 
předložen v červnu t.r. 32 institucím státní 
správy, jejichž stanovisko, v dané chvíli 
vesměs souhlasné, je zásadní pro další fázi 
schvalování. Návrh v grafické i textové části 
byl zveřejněn též na internetových stránkách 
obce a byl po zákonnou dobu přístupný k 
nahlédnutí na obecním úřadě. 

20. července bylo veřejné projednání ÚP 
za účasti pořizovatele a zpracovatele, v zá-
konné lhůtě bylo  podáno několik námitek a 
připomínek občanů. Hodnocení resp. stano-
visko k nim bude projednáno na pravidelném 
zasedání ZO v září t.r. V případě bezkon-
fliktního vyhodnocení by mohl být územní 
plán vydán ještě v tomto volebním období. 

 

 

Mukařov-sko získalo další 
dotaci na naučnou stezku 
 Kateřina Čadilová, Mukařov-sko 

Projekt Kamenická stezka (podrobněji 
viz předchozí Mukařov-sko 2010-3) byl 
před létem doporučen výběrovou komisí 
MAS Říčansko k podpoře z Programu roz-
voje venkova v rámci osy IV Leader.  

Projekt budou realizovat společně 4 obce – 
Mukařov, Louňovice, Svojetice a Struhařov, a 
pokud vše půjde podle plánu, měl by být 
dokončen na jaře příštího roku. 

Další „mukařov-ská“ resp. žernovská 
stezka už dospěla do finiše – alespoň co se 
týče formalit. Byla podána žádost o proplacení 
dotace.  

Starost o stezku tím však nekončí – ve 
spolupráci s obcí bude probíhat nutná údržba 
a na podzim se pokusíme znovu vysadit 
ovocné stromky, které bohužel nezvládly 
náročné jarní podmínky (na rozdíl od 
původních obav jim zřejmě ublížilo spíš 
přílišné vlhko než nedostatek zálivky). 
Všechny adoptivní rodiče proto prosíme o 
pochopení – na podzim zkusíme opatřit 
odolnější sazenice a najít optimální termín pro 
výsadbu! 
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V říjnu letošního roku proběhnou volby 
do obecního zastupitelstva našich tří obcí 
– Mukařova, Srbína a Žernovky. Tak jako 
před čtyřmi roky se o Vaši přízeň i letos 
uchází kandidáti z místních sdružení. Není 
to politický cíl, dobýt místní metu, ale zá-
jem každého z nich přispět k rozvoji svého 
domova. Kandidátka Mukařov-ska – občan-
ského sdružení pro Mukařov, Srbín a Žer-
novku je doplněná o členy Sdružení dobro-
volných hasičů z Mukařova i Žernovky, TJ 
Sokola Mukařov, Mateřského centra Muka-
řov-sko a občanského sdružení Pro Srbín, 
tedy lidmi, které znáte a během roku se 
s nimi často při místních akcích setkáváte. 

„Volební program, se kterým před Vás 
předstupujeme, v mnohém navazuje na to, co 
jsme Vám před 4 roky slíbili. Chceme, aby si 
Mukařovsko zachovalo své úzké sepětí 
s přírodou, aby bylo příjemným místem 
pro žití a nejen noclehárnou Prahy,“ říká 
Rudolf Semanský, současný starosta a kan-
didát Mukařov-ska do komunálních voleb a 
pokračuje: „naším cílem je proto i nadále ro-
zumný a  zdravý rozvoj našich obcí a rozší-
ření občanské vybavenosti, tedy příjemné 
zázemí pro spokojený život.“  

Jako velmi důležitou vidí o.s. Mukařov-
sko také podporou občanských sdružení, 
spolků a občanských iniciativ. „V praxi vidím, 
jak komunikace s občany a jejich aktivity jsou 
důležité pro dobré fungování obce“ dodává 
místostarosta a kandidát za Srbín Přemysl 
Zima. „Sousedská setkání a aktivity pro volný 
čas dospělých, dětí a mládeže jsou pro obec 
výrazným přínosem, posilují vazby mezi obcí a 
obyvateli a pomáhají tak i efektivnějšímu plá-
nování a slaďování společných potřeb a cílů.“ 

Navázat na předchozí zkušenosti 
 

Kandidátka občanského sdružení  
Mukařov-sko se opírá o již téměř pětiletou 
zkušenost s řízením obce. Při porovnání 
předvolebních slibů z roku 2006 s realitou 
poloviny roku 2010 je potěšitelné zjistit, že 
naplnění došla převážná část tehdejších 
předsevzetí Mukařov-ska.  Jak sám přiznává 
i předseda sdružení Ing. Vít Šoupal, ne vše se 
podařilo beze zbytku naplnit, ne vše šlo  

hladce. „Když jsme před 
čtyřmi roky obec přebírali, 

museli jsme ve spoustě 
oblastí začínat takřka 
od nuly. Počínaje 
hrozícím vracením  

nevyhodnocených dotací 
z let 2002-6 v řádu 20 

milionů korun, přes chybějící občanskou vyba-
venost v oblasti vzdělávání i zdravotnictví, roz-
padlými silnicemi, chybějícími chodníky, bez-
pečnými přechody a stezkami, či takřka roz-
padající se budovou obecního úřadu konče. 
Informovanost občanů  o dění v obci byla také 
velmi malá. Již tehdy nám bylo jasné, že práce 
na rozvoji Mukařova, Srbína a Žernovky, bude 
během na dlouhou trať.“ dodává Vítek Šou-
pal. 

Zdravé obecní finance  
 

Velkým úspěchem počátku volebního ob-
dobí byl fakt, že nenaplněné dotace 
z předchozích let  z velké části obci zůstaly a 
nakonec bylo nutné vracet jen zlomky financí. 
Obec zároveň zvrátila nevýhodnou smlouvu s 
plynárenskou společností, díky které by ply-
nová infrastruktura přešla bezplatně z obce 
na tuto společnost. Dluhové zatížení ve výši 
15 milionů korun, převážně spojené 
s plynofikací na začátku tohoto tisíciletí, jsme 
v průběhu 4 let snížili na 9 milionů korun. 
Zdravé obecní finance jsou podmínkou roz-
voje obce a dalších investičních akcí 
v budoucnu.  

Co se již povedlo 
 

Díky konsolidaci financí a také díky dobré 
úspěšnosti v získávání dotací a příspěvků 
jsme v posledních 4 letech výrazně navýšili 
prostředky na investiční akce.  

Bylo tak možné rozšířit základní školu o 
4 třídy kontejnerovou přístavbou, vybudovat 
novou kotelnu pro základní a mateřskou 
školku, v letošním roce rozšířit školku, vybu-
dovat (také díky zapojení spoluobčanů) 3 dět-
ská hřiště – v každé naší obci jedno, postavit 
bezpečný přechod se semaforem na Budech, 
osadit rychlostní radary, vybudovat chodník 
do  Srbína, spojit Mukařov se Žernovkou pěší 

Rozvoj obce je během na dlouhou trať  
 kandidátka  Mukařov-ska  pro  komunální  volby  v  říjnu 2010 
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stezkou, z prostředků kraje opravit silnici II. 
třídy Choceradskou-Českobrodskou od Žer-
novky po Srbín, posílit vodní vrty na Žernov-
ce a zrekonstruovat místní vodárny, znovuzří-
dit zubní ordinaci v budově úřadu, zařídit 
osazení bankomatu ČSOB u prodejny ENA-
PO, rozšířit veřejné osvětlení a obnovit veřejný 
rozhlas či vypracovat a nechat schválit znak 
obce … a výčet by mohl ještě dále pokračovat.  

Občané jsou pravidelně o dění v obci in-
formováni jak dvouměsíčníkem Mukařov-
sko, tak prostřednictvím průběžně aktualizo-
vaných webových stránek, jejichž návštěv-
nost rok od roku roste. 

Plány do budoucna 
 

V plánech do budoucna v mnohém nava-
zujeme na naše předchozí záměry, na dlou-
hodobě vytyčené cíle. Jako hlavní problema-
tické okruhy a zároveň i témata, kterým se 
chceme věnovat vidíme: 
 

 INVESTIČNÍ AKCE 
• Zásobení pitnou vodou a kanalizace 

pro Srbín a Žernovku. 
• Dokončení opravy budov základní 

školy, družiny a mateřské školky. 
 

 DOPRAVA  
• Budování chodníků a bezpečných 

přechodů podél hlavních komunikací. 
• Dořešení křižovatky na Budech jak pro 

motoristy, tak pro pěší. 
• Postupná oprava místních 

komunikací. 
 

 OBČANSKÁ VYBAVENOST, SLUŽBY A 
PODNIKÁNÍ 
• Podpora rozvoje občanské vybavenosti 

- pošta, lékaři, knihovna, drobné 
podnikání. 

• Podpora místních spolků, sdružení a 
volnočasových aktivit dětí a mládeže. 

• Podmínky pro rozvoj cestovního ruchu, 
stezek a cyklostezek. 

 

 ZELEŇ A VEŘEJNÝ POŘÁDEK 
• Důraz na veřejný pořádek. 
• Rozšiřování zeleně, výsadba stromů a 

alejí, čištění rybníků a nádrží 
• Vytváření míst pro odpočinek. 

 ZÁSTAVBA 
• Rozumný poměr nové a staré zástavby. 
• Propojení nových a starých částí obcí. 
• Obnova historických center obcí. 
 

 SPOLUPRÁCE S OKOLNÍMI OBCEMI, 
MĚSTY A REGIONY 
• Dlouhodobé řešení kapacit před-

školních a školních zařízení, kvality 
zázemí a samotného vzdělávání žáků. 

• Zajištění bezpečnosti v obcích. 
• Spolupráce na financování a získávání 

dotací. 

Koncepční rozvoj území 
 

Již v minulosti se podařilo v průběhu 
 přípravy územního plánu díky iniciativě  
členů sdružení Mukařov-sko snížit počet 
tzv. rozvojových ploch pro uvažovanou  
zástavu skoro o 50%. Hlavním důvodem byla 
a je zcela nedostačující infrastruktura  pro  
další  rozsáhlou  zástavbu. „Územní plán se 
nám po takřka deseti letech podařilo v polovině 
volebního období dokončit. Kvůli změně sta-
vebního zákona, nejasnostem a formálním 
chybám v  procesních náležitostech byla  jeho 
poslední fáze  (vyhlášení) téměř po roce plat-
nosti zrušena. Jasné vymezení dalšího  rozvoje 
našich obcí  však  podle platného konceptu ÚP 
zůstalo zachováno, a tak  v současnosti probí-
há jeho finální nové schvalování.“ říká  
Ing. Marcela Eichnerová, kandidátka do za-
stupitelstva obce.  

V průběhu předchozích čtyř let si obec vy-
tvořila jasná pravidla pro další výstavbu, 
tzn. aby  byly  zachovány  také pozemky s pří-
rodní zelení, aby byly smysluplně řešeny trasy 
komunikací v obci, poměr zastavěnosti no-
vých parcel, ale i to, kde by měla stát nová 
čistička odpadních vod, jak řešit očekávaný 
nárůst nových školáků, atd. Je zapotřebí i do 
budoucna zajistit rovnoměrný a koncepční 
rozvoj všech tří obcí Mukařova, Srbína i 
Žernovky  v návaznosti  na  možnostech  
budování   infrastruktury.  

Práce na rozvoji Mukařova, Srbína a Žer-
novky, je během na dlouhou trať. Vytyčili 
jsme jasnou trasu a cíle, nabízíme své znalos-
ti, zkušenosti a síly.  

Pokračujte  v  tomto  běhu  s  námi ! 
www.volny.cz/mukarov-sko 
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Kandidátka pro komunální volby  

Po čtyřech letech před Vás předstupuje třináct Vašich 
spoluobčanů opět pod hlavičkou sdružení nezávislých kandi-
dátů – Mukařov-sko. Kandidátku, kterou Vám představujeme, sestavilo Mukařov-sko občanské 
sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku spolu se Sdruženími dobrovolných hasičů Mukařova i 
Žernovky, TJ Sokolem Mukařov, Mateřským centrem Mukařov-sko a občanským sdružením 
Pro Srbín.  

Naším cílem je pokračovat i po říjnových volbách v započatém úsilí o zvelebování našich ob-
cí a navázat na předchozí čtyři roky usilovné práce. Seznamte se s profily jednotlivých kandidá-
tů a tím, čemu se chtějí v případě zvolení v rámci zastupitelstva věnovat. 

 

 

Rudolf 
Semanský 

V Obci Mukařov žije od narození a zná převážnou většinu obyvatel, 
všech tří obcí, a to jak „starousedlíků“, tak i těch, kteří se do obce 
stěhovali v minulých letech. Již 4 roky je starostou obce Mukařov. 
Je členem hnutí Starostové a nezávislí, místopředsedou sdružení 
Mukařov-sko a členem SDH Mukařov. Jeho cílem v novém zastupi-
telstvu je i nadále se maximálně snažit o zlepšování vzhledu obcí, 
bezpečnost na komunikacích a zkvalitnění služeb v obcích. 

 

Ing. 
Přemysl 
Zíma 

Od narození bydlí v Srbíně, kde má jeho rodina od 19. století koře-
ny. Vystudoval finance a účetnictví na Vysoké škole ekonomické. 
Po škole nastoupil jako účetní ve firmě JOUAN v Tehovci, kde je 
nyní finančním ředitelem. V právě končícím volebním období byl, 
až do svého zvolení místostarostou na jaře letošního roku, předse-
dou finančního výboru. V novém zastupitelstvu by se chtěl dále 
zabývat financováním obce a řízením projektů. 

 

Ing. 
Marcela 
Eichnerová 

Je z nedalekých Babic. V Mukařově chodila do školy a od roku 
1980 zde žije. Po ukončení studií na VŠE v Praze nastoupila do 
zemědělského podniku ve Světicích, kde je v současnosti samo-
statnou odbornou referentkou v oblasti majetkoprávní. Stejnou 
práci vykonává již několik let pro obec (i když není zastupitel) a 
chtěla by v ní pokračovat zejména se zaměřením  na územní rozvoj. 

 

Ing. 
Vít 
Šoupal 

Od mala jezdil do Mukařova na chatu a od r. 2003 zde trvale žije.  
V současnosti pracuje jako manažer ve společnosti T-Mobile. Vy-
tvořil a spravuje internetové stránky obce, vydává dvouměsíčník 
Mukařov-sko. Ve stávajícím volebním období vedl strategický výbor 
obce, kde se věnoval stanovování priorit rozvoje všech tří obcí  
a koordinaci projektů, čemuž by se chtěl věnovat i nadále.  

 

Tomáš 
Bergmann 

Narodil se v Českém Brodě a od 7 let žije v Mukařově. Vystudoval 
střední průmyslovou školu elektrotechnickou. Od roku 1999  však 
podniká v oboru gastronomie. Je dlouholetým členem TJ Sokol 
Mukařov, kde stále působí jako aktivní fotbalista. Rád by se podílel 
na rozvoji volnočasových, kulturních a společenských aktivit  
v obci, a to jak pro dospělé, tak pro děti a mládež.  

 

Alena 
Semanská 

Vystudovala střední zdravotnickou školu s maturitou. V současné 
době studuje Pražskou psychoterapeutickou fakultu psychosociál-
ních studií. Pracuje v místním Domově pro seniory a na psychiat-
rické ambulanci v Praze. V Mukařově bydlí od roku 1992. Je člen-
kou SDH Mukařov a o.s. Mukařov-sko. Od roku 2006 pracuje jako 
zastupitelka ve  školské, sociální a kulturní komisi, čemuž by se 
ráda věnovala i nadále.  
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Ing. 
Patrik 
Třeštík 

V Srbíně žije se svými 3 dětmi a manželkou od roku 2006. Vystu-
doval ČVUT v Praze, obor biomedicínské inženýrství. Pracuje jako 
software architekt na vývoji bankovních počítačových systémů. Je 
zakládajícím členem o.s. Pro Srbín a členem Českého svazu 
ochránců přírody. V novém zastupitelstvu se chce věnovat oblasti 
dopravy a bezpečnosti v obcích, rozvoji Srbína a pomoci  
s vyhledáváním finančních zdrojů (dotací). 

 

Karel 
Löwy 

Přiženil se do Mukařova před jedenácti lety. Vystudoval střední 
školu stavební s maturitou. V současnosti je osobou samostatně 
výdělečně činnou. Je členem Sdružení dobrovolných hasičů v Mu-
kařově, kde se mimo jiné věnuje vedení mladých hasičů. V přípa-
dě zvolení si chce vzít za úkol údržbu a rozšiřování zeleně, potla-
čování černých skládek a dodržování pořádku na území obce. 

 

Jan 
Uzel 

Vystudoval střední školu s maturitou v oboru mechanizace země-
dělství a lesní hospodářství. Ve stejném oboru nyní podniká na 
rodinné farmě na Žernovce. Dále se věnuje dobrovolné práci  
u místní hasičské jednotky jako garážmistr a řidič  
Tatry 148. Obec Žernovka je jeho rodnou vesnicí, kde vyrostl  
a trvale bydlí. To je také důvod, proč kandiduje do obecního za-
stupitelstva – aby pro vesnici mohl něco udělat. 

 
 

Petra 
Přikrylová  

V Mukařově bydlí od roku 2001. V současné době řídí společnost 
zabývající se dovozem a pražením zelené kávy. Do zastupitelstva 
kandiduje, aby se zasadila o větší bezpečnost na silnicích 1. a 2. 
třídy, s čímž souvisí i rozvoj chodníků a dotažení projektu kruho-
vého objezdu k samotné realizaci. Dále by velmi ráda přispěla  
k rozvoji celkově upravenějšího prostředí v obci. 

 

PhDr. 
Kateřina 
Čadilová 

V Mukařově napřed prožila pubertu, aby se vrátila v roce 2005.  
V posledních pěti letech stihla i svou třetí mateřskou dovolenou. 
V roce 2007 zde spoluzaložila Mateřské centrum. I když vystudo-
vala obor vědeckých informací a knihovnictví, věnuje se v součas-
né době oblasti evropských dotací. Nejen s nimi, ale i s projekty 
zaměřenými na děti, mládež,  rodinu a podporu vzdělávání škol-
ního i mimoškolního, by nadále ráda pomáhala.  

 

Jiří 
Rösler 

V Mukařově žije od roku 1993. Je ženatý, má 2 děti a 2 vnuky. 
Od roku 2006 pracuje jako technik odboru realizace staveb na 
ÚMČ Praha 22-Uhříněves. V zastupitelstvu chce přispívat svými 
zkušenostmi při rozvoji výstavby, zeleně a veřejného pořádku. Ja-
ko důležitou pro obec považuje akceschopnost hasičské jednotky, 
jejímž je dlouholetým členem, stejně jako podporu všech sdružení, 
které svou činností přinášejí zpestření kulturního života v obci. 

 

Martina 
Vinšová 

V Mukařově-Srbíně žije od roku 2005. Po maturitě je velká část 
její profesní kariéry svázána s Rakousko-českou cestovní agentu-
rou, kde se z referentky vypracovala až na pozici ředitelky.  
Od roku 2007 je na mateřské dovolené. V zastupitelstvu by se rá-
da věnovala problematice rozvoje služeb. Současně by ráda  
přispěla k řešení nabídky sportovního a dalšího vyžití dětí školní-
ho věku, ale i dospívající mládeže. 
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Mateřské centrum  
– co teď a co potom  
 Jana Šoupalová, Mateřské centrum 

Letní hrátky Mateřského centra jsou  
v plném proudu a my intenzivně 
pracujeme na nabídce pro děti a jejich 
rodiče, s níž chceme v září zahájit školní 
rok 2010-2011. 

Díky stálé podpoře ZŠ Mukařov ve formě 
pronájmu prostor v budově družiny se nám 
zřejmě opět podaří obohatit stávající program. 
Kdo jste dosud byli zvyklí navštěvovat naše 
lekce angličtiny pro děti, kurzy výtvarky, 
výtvarné dílny, cvičení pro mimi & mámy, 
cvičení pro rodiče s dětmi, yamaha kurzy a 
cvičení v sokolovně, o své oblíbené lekce 
nepřijdete.  

Kromě toho připravujeme cvičení s míči 
(gymbally a overbally) pro děti od 2 let, cvičení 
pro maminky s možností hlídání dětí nebo 
třeba tvořivá dopoledne. Hrací koutek bude 
možno využít jako místo setkávání rodičů a 
dětí každé všední dopoledne. 

Rozvrh bude upřesněn na přelomu srpna 
a září. Sledujte plakátky, internet 
www.mcmukarovsko.estranky.cz  nebo volejte 
Janu 732 862 000. 

 

 

Alternativní školička  
 Veronika Vaněčková, IH-AŠ 

Ze života školičky: v květnu jsme byli v 
planetáriu na dětském pořadu o letních 
souhvězdích, což skvěle doplnilo náš květnový 
rámcově vzdělávací třídní plán. V červnu jsme 
navštívili přírodní skanzen Botanicus. 
„Výprava“ navázala na červnové nově nabyté 
zkušenosti o starých řemeslech, z nichž 

některá si děti mohly v praxi na místě 
vyzkoušet. Z přírodních silic vyráběly mýdlo, 
knot máčely do tekoucího vosku a vyráběly 
tak vlastní svíčku. Předměty si samozřejmě 
mohly vzít domů a udělat pak jimi radost 
svým nejbližším. Tyto akce se neobešly bez 
námi osvědčené dopravy minibusu firmy 
TOMbus. 

Něco více o změnách na příští rok: 
během prázdnin proběhne rekonstrukce 
spodní třídy v budově školní družiny v Příčné 
61 a přiléhajících dvou místností. Zde bude ze 
zadní části objektu nově zbudován 
samostatný vchod do školičky a vybavená 
vlastní šatna. Provozní doba školičky zůstává 
platná v době od 7:45 – do 12:00hodin, ale 
dochází k rozšíření provozu na pondělí až 
pátek. Ve výukovém programu bude zachován 
stávající styl, jisté změny proběhly  
v personálním obsazení. Angličtina pro 
nejmenší je se smluvní agenturou domluvena 
na každé pondělí, výuka flétny bude 
organizována vždy v úterý. Tyto aktivity 
budou probíhat od října do května a budou 
částečně placené zvlášť a částečně dotované 
školkou. V rámci programu budou 
samozřejmě organizovány i výlety, divadélka, 
kulturní akce aj.  

Věřím, že všichni, ať rodiče či děti, budete 
opět spokojení. A už se na vás moc těšíme. 
Přejeme krásné prožití času tepla  
o prázdninách a načerpání klidu a pohody  
o dovolených, hlavně mnoho společných 
zážitků s Vašimi dětmi. 

Přihlášky pro nové zájemce: doplňující 
zápisy do Alternativní školičky ☼ pro rok 
2010/2011 proběhnou dne 6. 9. od 16:30 do 
18:30h. v budově školičky, Příčná 61, 
Mukařov (vchod ze zadní části objektu!). 
Přijímáme přednostně děti od 3 let věku, 
mladší děti po individuální dohodě. Je možné 
přihlásit děti k pravidelné docházce na 1 až 5 
dní v týdnu dle vlastní volby a podle volné 
kapacity (např. v době omluvy stávajících dětí 
v případě nemoci) a lze přijmout pak i další 
děti k jednotlivé docházce. Snažíme se  
o nejnižší možné neziskové ceny při zachování 
maximální kvality nabízených vzdělávacích 
aktivit v rámci předškolního vzdělávání. Bližší 
informace najdete na našich stránkách 
www.iherna.webnode.cz nebo na telefonu  
603 517 530.  

Letní hrátky MCM 14.7. - 31.8. 
− každé úterý od 10.00 cvičení v soko-

lovně pro starší batolata a předškoláky 
− každou středu od 10.00 herna 

rezervována pro mimi a mámy,  
od 10.30 mimi cvičení 

− každou středu od 16.00 Cesta napříč 
létem s MCM (na různých místech – viz 
web nebo plakátky); v úterý 31.8. finále!!!

 

Mateřské centrum Mukařov-sko zahajuje  
školní rok 2010-2011 dne 13.září 2010. 
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Srbínský sad plný ovoce  
 Lída Třeštíková, o.s. Pro Srbín 

Když jsem připravovali před rokem 
Srbínské dýňování a běhali na louce plné 
ovčích bobků, jedna z členek o.s. Pro Srbín 
si povzdechla „Doháje tady je to jak na 
venkově.“  Museli jsme se smát, asi jako se 
smějete vy teď. Ale v podstatě to vystihuje 
vše. Ano, žijeme na venkově a ani to 
nevíme.  

Většina z nás Srbínských je náplava – 
přišli jsem z města a očekáváme, že si ten kus 
vesnice trochu poměštíme. Někdo si postaví 
město ve městě – zvolí dvoumetrové zdi, za 
které nevychází, aby se nějakým tím bobkem 
a prostým vesničanem nezašpinil. Někdo se 
aktivně snaží zavést městský pokrok a vlastně 
se sem jen rychle přijede vyspat, a někdo se 
učí žít trochu pomaleji, v tempu vesnice  
a sem tam ji obohatit o svůj „jiný“ pohled  
a kapku potu. Rodilí Srbíňáci buď pracují  
i pro ty další a nebo sedí a vzdychají, jaké to 
tu bylo hezké, než přišli ti druzí a vytrhli je  
ze spánku. (Teď už se možná tak nesmějete  
a říkáte si – kam já to vlastně patřím?) 

Venkov vždy žil vlastním tempem. Rytmus 
určovaly přírodní zákony – setí a sázení, růst 
a péče, zrání a sklizeň a pak zasloužený 
odpočinek. Dobrý sedlák věděl, že všechno 
přichází skrze pravidelnou a cílenou práci a 
 trpělivost, nic není hned. Zasadil-li ovoc- 
ný sad, teprve jeho děti a vnuci užívali  
plně jeho plodů.  

A ono to v tom našem kousku země, v 
Srbíně, je stejně tak. V roce 2007 jsem založili 
občanské sdružení Pro Srbín (a to jak my noví 
tak i starousedlíci – a vida, jde to společně!). 
Od té doby oráme a sázíme, zalíváme a 
pečujeme. Od prvních nesmělých akcí pro děti 
z jedné ulice až po novodobé tradice. 
Setkáváme se na Vánočních a Velikonočních 
Jarmarcích, u vynášení Morany, při 
orientačním běhu a pochodu Pohádkovým 
lesem (mimochodem těšte se – ten nás čeká 
brzy -už 19.září od 15hodin), u dýňování a 
loutkových divadélek. Méně nás se taky vídá 
u brigád – na hřišti, které se nám s obcí 
podařilo vybudovat, a na návsi, kterou jsme s 
MAS Říčansko částečně opravili a pro kterou 

díky dotaci máme i novou architektonickou 
studii.  

Za tři roky se podařilo hodně. A to 
především díky spolupráci se zastupitelstvem, 
sdružením Mukařov-sko a Mateřským 
centrem. Naučili jsme se připravovat projekty, 
psát žádosti, organizovat akce pro 100 a více 
lidí. Naučili jsme se pravidelně scházet a 
mluvit spolu (se sousedy).  

Prostě, byla zasazena semínka. Některá se 
ujala a prosperují, některá ne. Několik 
dobrých hospodářů odešlo, protože práce je 
často tvrdá a bez odměny. A tak hledáme 
pomocníky, aby nám ten sad nezašel a vydal 
své ovoce.  

Potřebujeme udělat web, pomoc s psaním 
dotací, dobrovolníky kteří se nebojí hrábí a 
košťat, potřebujeme pomoc se stavěním stanu 
+ přípravou občerstvení + organizací dýňování 
(v říjnu) a jarmarku (v prosinci) … 
potřebujeme nápadité a šikovné lidi, kteří 
mají představu, co by se dalo zlepšit a jak.  

Nemusíte být zrovna starostou či 
prezidentem, abyste něco změnili. Stačí i malá 
práce pro druhé.  

Přihlaste se, buď na emailovou adresu 
lidat@volny.cz nebo necháním telefonního 
čísla a jména na obecním úřadě s poznámkou 
PRO SRBÍN. A nebo osobně při naší akci u 
pořadatelů. Stačí i jedna Vaše hodina a bude 
tu o „jablíčko“ víc. A o to nám všem přeci jde o 
ten košatý Srbínský sad, který nazýváme náš 
domov. 

 

 

Velký dětský „Den s hasiči“ 
12.června to na mukařovském hřišti 

ožilo. Hasiči zde připravili zábavné 
odpoledne nazvané dětský „Den s hasiči“ 
doplněné ukázkami techniky integro-
vaného záchranného systému.  

Přes 200 dětí si mohlo vyzkoušet soutěže 
na šestnácti připravených stanovištích. 
K nejoblíbenějším disciplínám patřilo jako 
obvykle stříkání hasičskou přenosnou 
stříkačkou na plechov-ky, zatloukávaná či lov 
ryb v bazénu. Na děti čekala kromě úkolů 
také mnohá lákadla…  (mip) 

 Více o akci na www.hasicimukarov.cz  
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Vyměnit „starou“ za „novou“  
 Michal Pokorný,  
 velitel zásahové jednotky obce JPO III 

Nadpis tohoto článku v každém z nás 
evokuje různé myšlenkové pochody. Pro 
mne je tento nadpis symbolem téměř 
dvouleté usilovné práce s cílem obnovit 
zastaralou hasičskou techniku obce.  

A kdo že je ta „stará“? Jedná se o 
cisternovou automobilovou stříkačku TATRA 
148 CAS 32, které bude letos již 
neuvěřitelných 32 let. Důvody, které nás 
vedly k reprodukci techniky, již byly popsány 
v prvním letošním čísle Mukařovska, a tak 
bych se zde chtěl zmínit o současném stavu 
projektu, který započal koncem roku 2008!  

V uplynulých  měsících proběhlo 
vyhodnocení  výběrového řízení a  
administrativa s tím spojená. Následovalo v 
pořadí již třetí schválení. Finální podoby 
dokumentace  Ministerstvem vnitra, uzavření 
kupní smlouvy a uvolnění státní dotace ve 
výši 2 miliony korun. Na konci tunelu se tak 
začalo objevovat pomyslné světlo v podobě 
konečného termínu pro dodání naší „nové“. 

A kdo bude ta „nová“? Patrioty můžu 
uklidnit, bude to opět Tatra, ovšem výrazně 
mladší a modernější,  ale zejména bezpe-
čnější,  splňující veškeré technické požadavky 
dané zákonnými normami. Cisterna je v tuto 
chvíli připravena k závěrečné kontrole a 
zaškolení  členů jednotky.  

Slavnostně bude předána do užívání při 
příležitosti praktického výcviku jednotek obcí, 
který proběhne v Mukařově dne  11. září 2010 
(viz Kalendář akcí na stránce 16). Na tuto pro 
obec i pro hasiče výjimečnou událost jste 
srdečně zváni! 

 

SDH Žernovka ve druhém  
čtvrtletí roku 2010  
 Matěj Mlčoch, velitel SDH Žernovka 

Dobrovolní hasiči ze Žernovky  
v druhém čtvrtletí tohoto roku vstoupili do 
období dovolených a prázdnin v duchu 
klidného léta.  

Činnost výjezdové 
jednotky se vzhledem 
k nadprůměrně tropic-
kým teplotám až zá-
zrakem vyhýbá větším 
požárům například le-
sů.  

Jednotka eviduje 2 
technické pomoci. Oba případy byly zajímavé 
tím, že se jednalo o práci se zvířaty.  První 
případ bylo divoké prase, které ohrožovalo 
obyvatele na jejich pozemku a druhý kočka 
na stromě. V obou případech jednotka opět 
zúročila své zkušenosti a poznatky z 
odborných příprav.  

V rámci odborné přípravy se v červenci 
jednotka zúčastnila cvičení na Kolínsku, kde 
si natrénovala spolupráci s vrtulníkem při 
hašení lesních požárů v terénech pro tradiční 
hasičskou techniku těžko dostupných.  

Další z činnosti sboru je dokončování 
legislativních náležitostí k projektu přístavby 
hasičské zbrojnice. Přeji všem občanům 
Mukařovska klidné a pokud možno ničím 
nerušené léto. 

 

Foto: Volejbal na novém hřišti na Žernovce 
Facebook  - Milada Novotná Hencová 
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Stará sezona skončila  
a nová je tu  
  Zdeněk Týce, TJ Sokol Mukařov 

Vítězstvím „A“ mužstva 8:1 nad Mo-
chovem a „B“ mužstva 8:0 nad mužstvem 
Senohrab B byla 19. června oficiálně za-
končena  nejúspěšnější mukařovská fotba-
lová sezona za posledních 10 let.  

„A“ mužstvo dospělých  získalo celkem 47 
bodů a umístilo se v okresním přeboru na tře-
tím místě za rezervami Jiren a Kunic s 6-ti 
bodovým náskokem před čtvrtými Vyšehořo-
vicemi. Nutno objektivně přiznat, že družstva 
Jiren a Kunic byla v celé soutěži jednoznačně 
nejlepší a nemohli jsme s nimi rovnocenně 
soutěžit v žádném utkání. 

„B“ mužstvo dospělých  skončilo ve IV. tří-
dě celkově třetí se ziskem 56 bodů. Dorost se 
umístil v okresním přeboru na 11. místě s 
konečným počtem 13 bodů. 

Nejúspěšnějším oddílem Mukařova byli 
žáci, které až porážka v posledním kole 0:1 od 
mužstva Kostelce nad Černými lesy odsunula 
na konečné 2. místo v tabulce okresního pře-
boru žáků a před třetími Louňovicemi jsme 
nakonec měli náskok plných 15 bodů. 

Oddíl přípravky se umístil ve své tabulce 
na konečném 6. místě 2 body za Stříbrnou 
Skalicí a 4 body před mužstvem Říčan.  

Novou fotbalovou sezonu 2010-11 zahájí-
me jako každoročně turnajem „ O pohár sta-
rosty obce Vyžlovka“ na hřišti Vyžlovky 7. 
srpna. Další  zápas sehrajeme v sobotu 14. 
srpna od 17.00 hodin na hřišti FK Liblice.  

Mistrovské zápasy sezony 2010-2011 za-
hájíme v sobotu 21.srpna 2010 na domácím 
hřišti,  kdy od 17.00 hod se utká naše „A" 
mužstvo s nováčkem soutěže mužstvem Paco-
va a v neděli 22.8.2010 od 11.00 hod  se náš 
dorost utká na našem hřišti s mužstvem 
Škvorce.  Další program v měsíci srpnu a září 
na hřišti v Mukařově: 
Sobota 28.8.  

(14.00) Mukařov „B“ - Stříbrná Skalice „B“ 
(17.00) Mukařov „A“ - Sibřina „A“ 

Neděle 29.8. 
(11.00) dorost: Mukařov - Louňovice 

Sobota 4.9. 
(10.15) žáci: Mukařov - Mirošovice 

Neděle 5.9. 
(9.00) přípravka: Mukařov - Sibřina 

Sobota 11.9. 
(10.15) žáci: Mukařov - Velké Popovice 
(14.00) Mukařov „B“ - Dobřejovice „B“ 
(17.00) Mukařov „A“ - Kostelec/Č. Lesy „A“ 

Neděle 12.9. 
(9.00) přípravka: Mukařov - Louňovice 
(11.00) dorost: Mukařov - Dobřejovice 

Sobota 25.9. 
(10.15) žáci: Mukařov - Louňovice 
(13.30) Mukařov „B“ - Kamenice „B“ 
(16.30) Mukařov „A“ - Úvaly „B“ 

Neděle 26.9. 
(9.00) přípravka: Mukařov - Kamenice 
(11.00) dorost: Mukařov - Mnichovice  

Foto: Facebook Tj Sokol Mukařov 
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 Srdečně zdraví „Galerka“  
                                    Tomáš Porubský  

Od 6.6.2010 je v Mukařově v prosto-
rách K2L nově otevřená prodejní galerie!  

Naším záměrem je podpořit místní umělce 
a také kulturní dění různého charakteru - 
vernisáže, různé výtvarné aktivity /work-
shopy/, divadelní představení, ukázky řeme-
sel a podobně. V současné době nabízíme au-
torskou tvorbu těchto výtvarníků:  
• Petra Hřivnáčová  

keramika /mísy, plastiky/ 
• Lukáš Záhorský  

obrazy, dřevo /sochy, plastiky, fontány/ 
• Ilona Bartáková  

obrazy, kov /šperky, plastiky, lampy/ 
• Tomáš Porubský  

obrazy /olejomalba, plastisol/ 

Přijďte se podívat, nebo prezentovat se 
svými výtvory! Rádi Vás uvidíme! 

Máme otevřeno: st+pá 14h-19h 
                        so 10h-15h 
  ne 14h-19h    
web:  www.galerkamukarov.cz  
tel:  721 163 653 – T. Porubský  
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Kalendář akcí 
Mukařovska 

Srpen 
14.-15. Tradiční 

mukařovská pouť 
(atrakce od 11.8 až do 22.8. !, ohňostroj obě 
soboty, "obecní" sleva na atrakce - čtvrtky…)  

 Výstava drobného domácího zvířectva 
chovatelský areál za obecním úřadem 

út a st – Letní hrátky Mateřského centra – viz str. 10 
 

Září  
 1. Začátek školního roku  
11. Za tři rohy – praktický výcvik zásahových 

jednotek v okolí Mukařova (SDH Mukařov) 
 Slavnostní předání nového hasičské-

ho vozu mukařovským hasičům 
12. Koloběžkiáda – soutěže a zábava pro malé  

i velké – louka a silnice před školkou – 14:00 
(o.s. Mukařov-sko) 

13. Začátek podzimu v Mateřském centru 
19. Pochod pohádkovým lesem – Třešňovka 

u dětského hřiště – 15:00 (o.s. Pro Srbín) 
 
Na podzim se můžete také těšit na podzimní vítání 
občánků, drakiádu, lampióňák, velkoobjemové kon-
tejnery a sběr nebezpečného odpadu. 

Změna akcí vyhrazena 

 
 
 

 
 
 
 
 

Výroba, doprava a ukládání  
betonových směsí, 
prodej písků a drtí 

Betonpumpa Schwing 24m 
 

U Mototechny 89  
– areál stavebnin PRO-DOMA 

 

web: www.betonmuk.cz 
e-mail: obchod@betonmuk.cz 

 

B E T O N Á R K A  
MUKAŘOV

721 870 737,  602 442 950 

TABAC-CAFÉ 
NOVÁ TRAFIKA v ulici  
Choceradská začátek Srbína.  
Najdete u nás: 
- tisk, kuřácké potřeby, 
- cukrovinky, Ferrari sortiment, 
- alko i nealko nápoje, 
- autokosmetika Sonax, 
- stáčené víno,  
- terminál Sazky a mnoho dalšího. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Otevřeno denně: 
• pracovní dny od 6:00 do 18:30 
• v sobotu od 7:30 do 18:30  
• v neděli od 8:30 do 18:30 

 

Přijďte se podívat, těšíme se na Vás! 

Mateřská školka 
Jitřenka 

V Březinkách 209, 
Vyžlovka – 281 63 

poslední volná místa  
na školní rok 2010/2011 
 

Více info:  
 mail:  info@skolkajitrenka.cz,  
 tel:  604 301 724 
 web:  www.skolkajitrenka.cz 
 

Přijmeme učitelku s pedagogickým 
vzděláním a praxí. 

• Prodám stavební pozemek v Pacově, 
tel: 731 520 919 

• Prodám RD v Tehovci, tel: 731 520 919 
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