
 
Územní plán a obecní volby 

Vítek Šoupal, Mukařov-sko 

Zatímco z obrázku pod titulkem časopi-
su Mukařov-sko na Vás ještě vykukuje pro-
sluněná Charitní louka (byť letos značně 
rozmáčená) plná pouťových atrakcí, dnešní 
přeháňkové počasí již nasvědčuje tomu,  
že babí léto je za námi a podzim převzal 
pevně otěže.  

O čem tedy je letošní předposlední číslo 
našeho dvouměsíčníku? Tématům vévodí do-
vršení úsilí obce o schválení územního  
plánu a říjnové obecní volby. Obě dvě témata 
spolu souvisí možná více, než je na první po-
hled zřejmé. Budou to totiž členové nového 
zastupitelstva, kteří mohou do již schváleného 
územního plánu znovu zasáhnout. Je proto  
dobře se ptát, koho v říjnu zvolíte a jaký má  
s územním plánem "plány" – jak o tom píše 
Marcela Eichnerová na straně 4. Období  
nekoncepční výstavby na přelomu tisíciletí 
se podepsalo na tváři našich tří obcí Mukařo-
va, Srbína a Žernovky velmi výrazně. 

Na straně 10-11 vám přinášíme přehled 
kandidujících subjektů do obecních voleb. 
Některé se prezentují i na svých webových 
stránkách, o jiných není ani slechu (?).  
Zkuste si schválně zadat do Google.cz jejich 
název + "Mukařov, Srbín, Žernovka" …  

 Dalším tématem jsou zamyšlení na straně 
2 a 3 na téma dotací a jejich čerpání. Nejen 
obec může totiž čerpat dotace. 

Z podobného soudku je příspěvek věnova-
ný rozšíření kapacit školy, školky a školičky 
od Přemka Zimy na straně 5. Bez dotací by se 
ani tyto akce nemohly zrealizovat. Stejně tak 
nemůžeme zapomenout na slavnostní předání 
nové hasičské techniky v polovině září  
v Mukařově (dotace ministerstva vnitra),  

o kterém si můžete přečíst 
na straně 8 v článku Mi-
chala Pokorného. 

Nejen mukařovským 
hasičům se daří. Podzim se 
nese ve znamení úspěchů  
i družstva žen SDH Žer-
novka, jak se dozvíte  
z článku Matěje Mlčocha  
na straně 8.  

A když už jsme u akcí, tak máme za se-
bou vyvedenou Koloběžkiádu a PoPoLEs a ješ-
tě nás do konce listopadu čekají Dýňování, 
Lampióňák a Mukařovská Hvězda Hvězd. Ka-
lendář akcí je již tradičně spolu s rozpisem 
domácích utkání fotbalistů na konci čísla. 

Přeji Vám barevný podzim a dostatek roz-
vahy při říjnových obecních volbách. Máte 
šanci rozhodnout o směřování našich obcí, 
tak nenechte za sebe rozhodnout jiné  
a přijďte v pátek 15. nebo sobotu 16. října  
do Sokolovny "zahlasovat". 
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Starosti starosty 

Rudolf Semanský, starosta obce 
 S blížícími se volbami se mě stále 

častěji někdo ptá, jak je to vlastně s těmi 
dotacemi – proč obec nečerpá to či ono a 
že Evropská unie přeci dává peníze na vše, 
jen to umět využít. Zpravidla přidá příklad, 
jak jejich známý z nějaké malé vísky 
povídal, že jeho obec získala dotace na 
silnice, školu, kompostárnu. Za týden od 
někoho jiného slyším, jak snadné je získat 
dotaci na vodovod, kanalizaci, chodníky… 

A protože tyto hlasy před letošními 
komunálními volbami trochu sílí, přijde mi 
vhodné trochu vysvětlit, jak to s těmi 
dotacemi a štědrostí vlastně je. 

V první řadě si musíme téma dotací 
rozdělit na několik samostatných bodů: 
1. oblast – neboli typ projektu, pro nějž je 

dotační titul vypsán 
2. typ cílové obce pro niž je titul vypsán 
3. kriteria, podle kterých je cílová obec 

posuzována 
4. procentní podíl dotace z celkové ceny 

projektu 
Pro představu:  chce-li obec budovat nebo 

rozšiřovat např.  kanalizaci, v první řadě si 
musí (ještě před vyhlášením výzvy k podání 
žádostí o dotaci od některého z ministerstev) 
nechat zpracovat projekt. Už tato položka se 
pohybuje v řádu desítek nebo spíš stovek tisíc 
korun. Bez projektu nemá u většiny dotací 
vůbec smysl žádost podávat, neboť ten bývá 
základní náležitostí.  

V případě, že obec má připravený projekt, 
další podmínkou je vydané územní rozhodnutí 
a nebo stavební povolení. Poté už jen čeká, až 
bude vyhlášena výzva.  

Pokud se tak stane, ještě není vyhráno – 
často jsou totiž výzvy určené např. pouze pro 
obce nad 2000 obyvatel, do 500 obyvatel, pro 
obce, jež se nacházejí v oblasi se zvýšenou 
ochranou životního prostředí, v jiném než 
Středočeském kraji nebo pro obce kde např. 
zmíněná kanalizace pomůže vyřešit nějaký 
významný zdroj znečištění. 

Máme-li štěstí a obec našeho typu splňuje 
nutné podmínky dané výzvou, je třeba podat 

žádost co nejdříve – žadatelů jsou desítky 
nebo stovky a často je tak příjem žádostí 
ukončen již třeba několik dní po vyhlášení. 
Vůbec však nejde jen o prosté odnesení 
žádosti někam do podatelny ministerstva. 
Dříve, než je možné žádost podat, je třeba 
prostudovat zadávací dokumentaci, zpracovat 
a vyplnit spousty formulářů, žádostí a to 
nejen písemnou formou, ale i elektronicky. 
Zkompletované podklady pak nejméně dvojmo 
vytisknout, nerozebiratelně sešít, orazítkovat 
a odvézt na příslušný úřad. Např. nepříliš slo-
žitá žádost o dotaci na zřízení PC pracoviště 
CzechPOINT obsahovala cca 30 listů. 

Žádosti jsou pak posuzovány a 
hodnoceny, přičemž kladné nebo záporné 
body jsou přidělovány i za takové detaily, jako 
např. zda přidělením dotace vznikne nebo 
nevznikne pracovní místo, jaký přínos stavba 
bude mít (na opravy nebo budování nových 
místních komunikací dostávají přednostně 
dotaci například tam, kde tyto cesty spojují 
průmyslové nebo obchodní areály), jak zdravé 
má obec finance – není výjimkou, že je žádán 
rozpočtový výhled na 5 a více let, kolika 
obyvatel se stavba dotkne a mimojiné i to, zda 
obci byla nebo nebyla v daném roce již nějaká 
dotace (jakákoli) přidělena. I tuto otázku je 
totiž v příslušných formulářích nutno vyplnit 
a nedělejme si iluze, že obec může získat v 
jednom roce nějak výrazně větší podíl dotací 
na úkor ostatních. 

A pak je tu bod 4 - snad žádná získaná 
dotace nekryje cenu projektu stoprocentně. 
Ve většině případů se jedná o zhruba 70% 
podíl, někdy více někdy méně (například v 
případě semaforu se jednalo o zhruba 50% 
podíl dotace), ale vždy obec stojí před 
problémem pokrýt zbývající rozdíl v ceně 
vlastními prostředky. Kolik to v případě 
stavby vodovodu nebo kanalizace v ceně 
100.000.000,- Kč znamená, si dokážete 
spočítat sami. Rozdílná částka se v případě, 
kdy obec hospodaří s ročním rozpočtem cca 
20 milionů korun, nedá získat jinak než 
úvěrem – tedy zadlužením obce na dlouhá 
léta. Takže i kdyby byla všechna ministerstva 
a fondy naší obci příznivě nakloněny, můžeme 
žádat jen v rozsahu, který budeme schopni 
pokrýt bez drastického zadlužování obce do 
budoucích let. 
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Nejen obec může čerpat dotace  
 Mukařov-sko 

Mukařov-sko, občanské sdružení pro 
Mukařov, Srbín a Žernovku, je od roku 
2008 jedním z prvních a zároveň aktivních 
členů Místní akční skupiny Říčansko. 
Členstvím v MASce jasně dává signál, že 
sdružení jde nejen o zdravý rozvoj obcí 
Mukařova, Srbína a Žernovky, ale také o 
součinnost a spolupráci s obcemi okolními 
a rozvoj celého Říčanska.  

Jen na vysvětlenou - MASky jsou drobné 
správní celky po celé Evropské unii, které se 
starají o rozkvět a investice do svěřeného 
území a to na základě strategických plánů, 
které spolu tvoří obce, místní sdružení a 
podnikatelé. 

V MAS Říčansko je Mukařov jednou z 
nejaktivnějších obcí a co se týká získávání 
dotací, také jednou z nejúspěšnějších (vedle 
Mnichovic a Říčan) – viz mapka výše. MASka 
podpořila například první fázi obnovy návsi 
v Srbíně nebo historickou pěší stezku mezi 
Žernovkou a Mukařovem, která byla 
dokončena letos v létě.  

Není to však jen o.s. Mukařov-sko, ale 
jsou to i další spolky a sdružení, přes něž 
proudí dotace do našich obcí. Namátkou 
jmenujme obě Sdružení dobrovolných hasičů  

 
v Mukařově a Žernovce nebo TJ Sokol 
Mukařov. Příjemcem dotací se v posledních 
letech stala také Mukařovská škola (projekt 
IKTC počítačového centra), či Mateřské 
centrum Mukařovsko, které kromě dotací na 
svůj provoz získalo od Nadace Komeční banky 
Jistota v roce 2008 více jak stotisícovou 
dotaci na vybudování dětského hřiště 
v Mukařově vedle budovy družiny v Příčné 
ulici – viz foto níže. 

Podobné projekty svědčí o tom, že rozvoj 
našich obcí není pouze v rukou obecního 
úřadu a že není třeba čekat 4 roky na obecní 
volby, aby se člověk aktivně zapojil a podílel 
na dění v našich obcích. To, zda si 
Mukařovsko zachová své úzké sepětí 
s přírodou a bude příjemným místem pro žití 
a nejen noclehárnou Prahy je v rukou nás 
všech! 
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Územní plán, 
STOP nekoncepční zástavbě 
 Marcela Eichnerová, Mukařov-sko 

Od  středy 15.září 2010 mají naše tři 
obce Mukařov, Srbín a Žernovka opět vy-
daný Územní plán (ÚP). Završil se tím  
strastiplný 16 let trvající proces tvorby to-
hoto dokumentu, který se podařilo dokon-
čit teprve zastupitelstvu obce vedenému 
OS Mukařov-sko. Etapou absence územní-
ho plánu a chaotického rozvoje našich obcí 
jsme si prošli na přelomu tisíciletí a s ná-
sledky toho se budou potýkat ještě další 
zastupitelstva.  

V říjnu se 
uskuteční obecní 
volby, a  proto  je 
vhodné se ptát, 
jak jednotlivá vo-
lební uskupení 
hodlají k Úze-
mnímu plánu 
přistupovat, zda 
ho hodlají re-
spektovat a zda 

nehrozí další nekontrolované rozšiřování zá-
stavby bez odpovídajících kapacit škol, ško-
lek, absence chodníků, silnic, rozvodů vody a 
kanalizace?!  Naše kandidátka Mukařov-ska 
považuje za jednu z hlavních priorit dbát 
na vyvážený a udržitelný rozvoj obcí – ne-
dovolit další  výstavbu bez vybudování od-
povídající infrastruktury. 
Od zrušení ÚP v roce 2007 ke  znovupřijetí 
v září 2010 

Když jsme ÚP  vydávali  poprvé v roce 
2007, byl napaden skupinou občanů, kterým 
nebyly uspokojeny jejich nároky zejména na 
další rozšiřování výstavby. Parcely 
v Mukařově a okolí jsou samozřejmě zajímavé 
pro developery i realitní makléře či a spe-
kulanty, z jejichž strany musí obecní zastupi-
telstvo čelit tlaku na rozšiřování ploch pro  
další výstavbu.  

Pro formální chyby byla poslední fáze 
schvalování ÚP v roce 2007 zrušena a musela 
být znovu projednávána. Byl to důsledek to-
ho, že se obec ocitla na samém začátku pře-
chodového období mezi starým a novým Sta-
vebním zákonem, kdy ještě existovalo mnoho 
nevyjasněných pojmů a postupů, na které v té 

době nebyli dostatečně schopni odpovědět ani 
sami pracovníci orgánů státní správy. 

Zpracovávání ÚP je velice složité, dlouho-
dobé a má několik fází, z nichž každá prochá-
zí procesem schvalování nejen zastupitel-
stvem obce, ale zejména orgánů státní správy 
(životní prostředí, ochrana zemědělského 
půdního fondu, ochrana vod, územní rozvoj…) 
správci sítí, sousedními obcemi … Každý krok 
od zadání až po finální vydání ÚP podléhá 
přísným regulím, které nelze obejít ani urych-
lit. 

Proč je územní plán tak důležitý, aneb STOP 
nekoncepční zástavbě 

Územní plán stanoví základní regulativy 
rozvoje území obce, prostorové uspořádání 
v návaznosti na okolní krajinu a koncepci ve-
řejné infrastruktury, tzn. kam se chce území 
dál rozvíjet, jaké jsou priority z hlediska ur-
banismu, dopravy, zemědělství, turistiky, kul-
tury, sportu, sociálních služeb… je to nutný 
předpoklad např. při posuzování obce při žá-
dostech o poskytování dotací nebo při převo-
dech státních pozemků do vlastnictví obce.  

Za posledních 10 let došlo k velkému 
(mnohdy neřízenému) nárůstu ploch pro byd-
lení, a to nejen v naší obci, ale v celém okolí 
hlavního města. Stavební firmy nebo obchod-
níci s pozemky leckde reality rozprodali a 
odešli… S následnými opakujícími se problé-
my, jako jsou nedostatečná síť komunikací i 
jejich neodpovídající povrchy, dopravní ko-
lapsy, nedostatek míst ve školkách a školách, 
chybějící občanská vybavenost, většinou nee-
xistence kanalizace a vodovodu apod., se po-
týká většina obcí v blízkosti velkých měst. Že 
lze tyto příznaky pozorovat i v naší obci? Ano, 
máte pravdu. Tyto důvody nás již na počátku 
volebního období v roce 2006 vedly k tomu, že 
zpracování kvalitního ÚP obce Mukařov získa-
lo mezi zastupiteli jasnou prioritu...  

Obec musí plnit i zájmy, které nejsou vždy 
v souladu s přáním jednotlivých vlastníků 
(zejména orné) půdy. Nátlak, který vyvíjejí na 
obec, podpořený často tlakem developerů,  je 
veliký a hledání společných a vyvážených 
kompromisů je mnohdy složité, ne-li nemož-
né. Nelze se však zavděčit všem. A nelze přece 
zastavět každé volné místo v obci a až potom 
se divit, že chybí kapacita školy a školky, 
propustnost silnic i další občanská vybave-
nost!!! 
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A co závěrem ? 

Zajímavý je příspěvek na stránkách obce 
Mukařov (http://www.mukarov.cz – sekce Diskus-
ní fórum) od autorizovaného architekta ČKA 
pana Milana Kopečka, kde výstižně shrnul to, 
co by měl občan o územním plánu vědět včet-
ně ocenění práce všech těch, kteří se na tvor-
bě a jeho vydání podíleli. Zároveň vyjádřil po-
div nad tím, že občané, kromě vlastníků po-
zemků a nás zastupitelů Mukařov-ska, o tak 
důležitý dokument projevili jen velmi malý 
zájem. 
Územní plán není dokument na jedno volební 
období, vytváří strategii rozvoje na několik 
desítek let, ale není tím posledním konečným 
řešením. Teprve běh doby a vývoj ukáže, kde 
je třeba udělat koncepční změny, aby se úze-
mí obce smysluplně rozvíjelo a plnilo všechny 
funkce pro spokojený život v naší obci, která 
je zasazena do krásné přírody atraktivního 
prostředí okolních lesů, které nám leckdo zá-
vidí. 
 

 

Naše školy, školky, školičky  
 Ing. Přemysl Zima, místostarosta obce 

Během posledních 4 let jsme zajistili 
rozšíření školy o 4 třídy přístavbou nové 
budovy, dokončujeme navýšení kapacity 
školky o 50%, zrekonstruovali jsme 
prostory, v kterých vznikla alternativní 
školička s kapacitou dalších 20 míst, 
podporujeme mateřské centrum. Kromě 
toho jsme investovali nemalé částky do 
obnovy a rozvoje školy i školky, v čemž 
hodláme i nadále pokračovat. 
Chod školy a školky hradí obec 

Na úvod jen stručná rekapitulace v oblasti 
vzdělávání a činností obce jako zřizovatele. Na 
území obce máme mateřskou školu a 
základní školu (vč. družiny a jídelny). Obec, 
která v minulosti tyto organizace založila, se o 
ně též musí starat. A tak z našeho rozpočtu 
každoročně plynou do jmenovaných objektů 
nemalé prostředky. Abychom v tom nebyli 
odkázáni zcela na vlastní rozpočet, stát také 
na provoz škol přispívá (konkrétně na mzdy 
zaměstnanců a vybrané provozní náklady). 
Většinu provozu však musí proinvestovat 
obec, nebo okolní obce, které mají zde 
umístěny „své“ děti. Rámcově jde na provoz 
škol z rozpočtu cca 3 mil. Kč ročně.  

Nutné investice a navýšení kapacity hotovy 
K tomu navíc je též nutné něco investovat 

do rozvoje a zlepšení podmínek výuky. 
Řeknete si, no to je přeci jasné, ale od doby 
výstavby školních budov v 70. letech 20. 
století se do nich investovalo pramálo 
prostředků, většinou se jen odstraňovaly 
nejrůznější závady, revizní nedostatky a 
nevyhovující vybavení. K tomu se po roce 
2000 přidala bujná výstavba v okolí a 
problém byl na světě. Kapacita není 
dostačující! Jak z toho ven jsme začali řešit 
okamžitě v roce 2006, kdy jsme měli k 
dispozici nástin demografického vývoje 
Mukařovska a studii přestavby ZŠ za více než 
100 mil. Kč. Pěkné, ale s ohledem na ostatní 
výdaje těžko realizovatelné i s uvažovanou 
dotací.  

Přístavba školy a nová kotelna 
Navíc ve škole i 
školce bylo 
nutné vyřešit 
výměnu 
propálených 
kotlů na tuhá 
paliva. Již na 
podzim roku 
2007 zahájila 
provoz nová centrální plynová kotelna 
vytápějící objekty ZŠ, MŠ a jídelny. Také byl 
vypracován komplexní tepelný audit budovy 
pro potřeby zpracování projektu na její 
zateplení. Projekt byl zpracován, ale musel 
být odložen, protože bylo třeba rozšířit vlastní 
učební prostory – škola v té době plně k výuce 
využívala celou hlavní budovu i budovu 
družiny a místa se stále nedostávalo. Po sérii 
jednání a přesvědčování se nám podařilo 
získat pro projekt rozšíření školy i okolní 
spádové obce, s jejichž přispěním byl v roce 
2008 připraven a o rok později realizován 
projekt kontejnerové přístavby 4 tříd s 
odpovídajícím zázemím. 

Budova v Příčné využita pro školičku a 
mateřské centrum 

Budova družiny se tím uvolnila pro svůj 
prvotní účel a navíc v ní tak mohlo najít svůj 
domov nově působící Mateřské centrum a 
Alternativní školička, které budovu využívají v 
dopoledních hodinách, kdy zde družina není. 
Alternativní školička byla v letošním roce také 
podpořena. S ohledem na krizovou situaci ve 
školce bylo adaptováno přízemí budovy,  … 
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… kde vznikl oddělený vchod do budovy a 
prostory určené pro školičku prošly výraznou 
modernizací (viz fotografie ze slavnostního 
otevření 5.9.2010). Školička tak může 
fungovat každé dopoledne a díky oddělenému 
vchodu pořádat nejrůznější odpolední 
kroužky. 
Rozšíření školky díky získání dotace 

V roce 2007 se začalo řešit rozšíření 
školky, kdy z několika variant zvítězila 
nástavba nové třídy na hospodářském 
pavilonu. Byla zpracována potřebná 
dokumentace a s vydaným stavebním 
povolením zažádáno v roce 2008 o dotaci. 
V důsledku velkého množství žádostí a 
nákladnosti zvoleného řešení tato verze 
neprošla přísným sítem hodnotitelů a tak bylo 
nutné připravit variantu skromnější – 
kontejnery, či využití v té době pronajatého 
hospodářského pavilonu.  

Kvůli komplikacím s umístěním 
kontejnerů zvítězila přestavba pavilonu – také 
díky prostoru po zrušené kotelně. Projekt byl 
přepracován a již na podzim roku 2009 
připraven pro další kolo dotací. Tentokrát byl 
již doporučen k realizaci a dotace na něj 
schválena v červnu 2010. Ve fotogalerii 
můžete v současné době pravidelně sledovat 
aktuální stav rozšíření školky. Její 3. oddělení 
se nově otevře pro děti na začátku ledna 
příštího roku. 
Plány do budoucna 

Ovšem tímto zdaleka nekončíme. Je nutné 
školním budovám opravit a zateplit pláště, vč. 
výměny oken, a centrální kotelna je po 
technologické stránce např. také připravena 
na instalaci tepelného čerpadla, které by dále 
umožnilo snižování nákladů na topení.  

Je důležité dbát do budoucna na vyvážený 
a udržitelný rozvoj obcí – nedovolit 
spekulativní výstavbu bez odpovídající 
občanské vybavenosti, tak jako se tomu v 
minulých letech stalo v případě školy a 
školky. Zároveň je nutné se dále věnovat 
zkvalitňování výuky a přesahu vzdělávacích 
institucí také do volného času dětí a mládeže. 

 

  

Víte, co je to pump track? 
          Kateřina Čadilová, MC Mukařov-sko 

Pump track je nový fenomén. Podle 
svých stoupenců je to zcela nový způsob, 
jak využívat horská kola k intenzivnímu 
pohybu na minimálním prostoru. Pump 
trackové dráhy rostou jak houby po dešti 
po celých Spojených státech a šíří se do 
Evropy. Problém s místy pro vyžití dětí 
školou povinných i těch odrostlejších 
řešíme i u nás. Proč se tedy neinspirovat. 

Jedná v podstatě jen o libovolně velkou 
plochu pokrytou většími či menšími kopečky, 
která je po vzoru dětských bludišť zaplněná 
cestičkami – tedy vlastně jednou dráhou, na 
které se dá jezdit bez nutnosti sundat nohu z 
pedálů. Čím jsou kopečky vyšší, tím je dráha 
náročnější, samozřejmostí jsou různě klopené 
zatáčky. Půvabné na pump tracku je, že není 
skutečně ničím limitovaný. Můžete si ho 
postavit doma na zahradě (mohu potvrdit z 
vlastních zkušeností, jako děti jsme jeden 
takový měly, než se rodičům podařilo přemoci 
následky stavby a k naší malé radosti založit 
kulturní zahradu), a nebo udělat složitější 
dráhu někde po lese. I dráhy jsou pro všechny 
– mohou na nich jezdit pětileté děti, ale nudit 
se tam nebudou ani teenageři. 

A to je důvod, proč o pump tracku píšu do 
Mukařov-ska. V minulých letech se ve všech 
našich obcích podařilo postavit krásná dětská 
hřiště. Děti ale rostou jako z vody a přibývá 
jich i ve věkové kategorii, která už na 
prolézačky nepatří. Obecní zastupitelstvo by 
rádo pomohlo, ale zatím jediný návrh 
směřoval ke skateparku, což je téma více než 
kontroverzní (stavba je nákladná, není na ni 
vhodný prostor, využitelnost je sporná.)  

Pump track naproti tomu nestojí skoro nic 
a vyřádí se na něm všichni, kdo mají kolo – od 
dětí až po dospělé. Pravda, chce to aspoň tu 
minimální plochu, ale že by se u nás nenašla?  

Inspirativní fotky najdete třeba tady 
http://chambersburgpumptrack.blogspot.com/ (viz  
foto) a tady http://www.5min.com/Video/ 
Bikeskillscom-Pump-Track-Fundamentals-11257582  
je dokonce instruktážní video velkého 
propagátora pump tracku Marka Weira s 
návodem, jak na to.  

A co na to vy? Napište třeba na diskusní 
fórum Mukařov-ska (www.volny.cz/mukarov-
sko/diskuse.htm)! 
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První mukařovská koloběžkiáda 
         Kateřina Čadilová, Mukařov-sko 

V neděli 12. září bylo u mukařovké školy a hlavně na začátku „babické silnice“, tedy 
správně v ulici U Zelené cesty, pěkně živo. Sešlo se tam více než 80 závodníků 
odhodlaných se poprat se záludnostmi závodu na koloběžkách.  

Startovalo se ve třech dětských a jedné dospělé kategorii, úplně 
nejmenší měli povolenou výjimku a mohli vyrazit i na odrážedlech. 
Všichni bojovali s velkým odhodláním a hlavně mezi malými 
závodníky bylo zhruba stejně holek jako kluků.  

Jezdilo se ve čtveřicích na čas, v prostřední kategorii (7-11 let) se 
pořadatelé rozhodli v zájmu objektivity hodnotit zvlášť kluky a holky. 
Na závěr se jelo v každé kategorii i finále. Vítězové dostali z rukou 
starosty Mukařova Rudy Semanského sady medailí, diplomy a ceny. 
Jedna symbolická byla udělena i hrdinovi závodu, který se trochu 
nepříjemně potkal s mukařovským asfaltem.  

Při závodech se dobře bavili závodníci i skvěle fandící diváci. A 
nezůstalo jen při závodění – celé odpoledne bylo možné se svézt na 
konících a vydovádět se na nafukovacím hradě a skluzavce. 
Nechyběl ani „výčep“ s limonádou a pivem. Na závěr se na charitní louce opékaly buřty. 

Všechny atrakce a dobroty (krom piva) byly zdarma, náklady hradilo občanské sdružení 
Mukařov-ko v rámci své kampaně před komunálními volbami. A jaká by to byla kampaň bez 
volebního guláše? Po tom mukařov-ském z plotny Marcely Eichnerové se jen zaprášilo. Svým 
dílem ale k úspěchu akce přispěla většina kandidátů Mukařov-ska v nepřehlédnutelných 
oranžových tričkách. A jelikož děti neměly o zábavu nouzi, rodiče a prarodiče se z letáčků, fotek 
a hlavně osobních rozhovorů přímo s kandidáty stihli dozvědět víc o tom, co zvládli mukařov-
ští zastupitelé v právě končícím funkčním období, i o jejich plánech do budoucna.  

 

 

Srbínský POPOLES po třetí 
         „Manka“ Danka Gaždová, o.s. Pro Srbín 

Kdo se letos prošel v neděli 19. září odpoledne Pohádkovým lesem na Srbíně, troufnu 
si říct, že nelitoval. Počasí vyšlo nádherně a všechny pohádkové bytosti se snažily ze 
všech sil dav dětí pobavit a dopřát jim zábavu i poučení, jak už to tak v pohádkách bývá.  

Na cestu se vydalo víc než 120 dětí v doprovodu rodičů. 
Tentokrát je na startu uvítali král s královnou, cestou mohli potkat a 
plnit úkoly u  kašpárka, Děda Vševěda s mamkou, Lišky, Rumcajse 
a Manky, čarodějnice, Červené karkulky s vlkem (viz obrázek), víly, 
princezny, vodnice, pohádkové babičky, rytíře a v cíli na ně ještě 
čekaly tři čertice. Ty jim na pekelné váze odvážily sladkou odměnu a 
vydali buřtíka na oheň. 

Občerstvení čekalo na všechny účastníky nejen cestou v podobě 
domácích buchet a koláčků, ale i na startu a v cíli v podobě 
limonády a piva pro tatínky a maminky. Stejně tak i 6 koní ze 
Žernovky, na kterých se vozily hlavně děti. 

Ráda bych  poděkovala všem, kdo pomáhali POPOLES připravit. 
Znovu jsem se ujistila, že je v mém okolí stále dost lidí, kterým 
nechybí nadšení a věnují svůj volný čas dětem. A jsem za to ráda! 

Protože se náš tým rozrůstá o další dobrovolníky a navíc s námi 
spolupracuje i OS Mukařov-sko, mohu Vás pozvat na další společné setkání a tím je Dýňování. 
Bude se konat v neděli 24. října od 15 hodin. Uvidíme se opět u Srbínského hřiště nebo v 
případě špatného počasí v Mukařovské sokolovně. Přesný čas a místo bude uvedeno na 
letácích a na pozvánce na stránkách www.mukarov.cz. 
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Slavnostní předání nové cisterny 
         Michal Pokorný, velitel JSDHO Mukařov 

Dlouho očekávaný den pro dobrovolné hasiče z Mukařově nastal v sobotu 
11. září 2010. V den, kdy mnozí z nás vzpomínali na tragické události, které se staly 
před devíti lety v New Yorku, převzala naše jednotka do svého užívání novou cisternu  
CAS 20 - T815 TERRNo Facelift. 

Cisterna byla pořízena z finančních 
prostředků obce. Pro investici však byla využita 
možnost čerpání státní dotace ve výši 2 miliony 
Kč. Na vybavení přispěl částkou 600 tisíc Kč 
krajský úřad Středočeského kraje.  

Předání nové techniky se společně s členy 
obecního úřadu, členy SDH Mukařov a dalšími 
občany zúčastnila celá řada vzácných hostů. 
Pozvání přijali starostové okolních SDH, velitelé 
okolních stanic HZS, náměstek ředitele HZS 
Středočeského kraje plk. ing. Miloš Hladík, 
ředitel územního odboru HZS Kolín plk. Bradna, 
zástupci SH ČMS, Hasičské pojišťovny, GŘ HZS, 

Středočeského kraje, ale i senátor za středočeský kraj pan Karel Šebek a mnoho dalších. 
Slavnostní atmosféra slunečného odpoledne navázala na vyhlášení výsledků praktického 
školení jednotek, které předcházelo tomuto slavnostnímu aktu a probíhalo od brzkých ranních 
hodin. Radost z vítězství naší jednotky byla umocněna radostí z převzetí nové techniky.  

Novou techniku symbolickým předáním klíčků předal našemu veliteli starosta obce Rudolf 
Semanský. Po proslovech místostarosty sboru, starosty obce a příspěvků hostů byla technika 
předvedena přítomným. Více o vozidle a o tom jak vypadá se můžete dozvědět na našich 
stránkách  www.hasicimukarov.cz, nebo na hasičském portálu www.pozary.cz. 

Co říci závěrem? Každý z nás má své sny. Díky pochopení obecních zastupitelů, jejich 
podpoře, ale také díky osobnímu nasazení členů jednotky se podařilo úspěšně dokončit tento 
náročný projekt. Téměř dva roky uplynuly od prvních myšlenek a zahájeních kroků k obnově 
zastaralé techniky, ale dnes můžeme hrdě prohlásit, že náš sen se splnil. Chtěl bych ještě 
jednou poděkovat jménem svým i jménem celého sboru obecnímu zastupitelstvu za pochopení 
a podporu, ale také všem, kteří nám na mnohdy trnité cestě pomáhali – velice si toho vážíme. 

  

 

Úspěchy žernovských hasiček 
         Matěj Mlčoch, velitel SDH Žernovka 

SDH Žernovka vstupuje do podzimních měsíců s dalším úspěchem sboru. Po mnoha 
letech se podařilo zrealizovat vznik ženského družstva  hasiček. Ženy se do své role 
vrhly s vervou a celé léto poctivě trénovaly pod dozorem velitele Roberta Pelíška. V září 
se zúčastnily dvou soutěží, kde předvedly perfektní výkon při požárním útoku.  

Na memoriálu Míly Dlabače v Tehovci byly 
klasifikovány díky svému trenérovi v kategorii mužů 
velmi dobře. A na soutěži v Modleticích také velice dobře 
reprezentovaly. Ženy jsou v poslední době aktivní i co se 
týče činnosti sboru samotného. Zajišťují pomoc při 
pořádání kulturních a společenských akcí, při dětských 
soutěžích a také při hasičských brigádách.  

SDH Žernovka se chystá podzim zasvětit zahájení 
přístavby hasičké zbrojnice, jak už jsme Vás informovali. 
Další z činnosti sboru jsou pravidelná školení a účasti na 
soutěžích a cvičeních pořádaných v rámci výcvikového 
roku. Koncem října budou hasiči pořádat sběr železného 
šrotu na Žernovce, o přesném termínu budete 
informováni ve svých schránkách.  
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Alternativní školička         Veronika Vaněčková, Alternativní školička  

V září jsme zahájili školní rok v novém kabátě v nově zrekonstruované třídě a 
přiléhajících dvou místnostech v přízemí budovy školní družiny v Příčné 61. To vše díky 
podpoře Obecního úřadu Mukařov, zastoupené panem Zimou a díky paní ředitelce ZŠ, 
paní Novotné. Provozní doba školičky se tak rozšířila od pondělí do pátku 7:45–12:00. 

Naše kapacita se brzy naplnila a tímto též děkujeme za Váš zájem a důvěru, kterou se 
vynasnažíme nadále nezklamat. Program je nadále koncipován zavedeným způsobem a 
zahrnuje oblasti kompletního rozvoje předškolního věku. Byl schválen pro výuku v MŠ. 
Připravuje jej Veronika Vaněčková ve spolupráci s paní učitelkou Danou Gaždovou, která vede 
program ve školičce a mnozí ji již znáte z loňského roku. Při vedení jí pomáhá šikovný pan 
učitel Lukáš Petříček, který je jako mužský prvek pro děti opravdovou "hvězdou" a aktivně se 
podílí na praktické části programu.   

V rámci spolupráce s mukařovskou státní MŠ jsme byli pozváni paní ředitelkou Zuzanou 
Tůmovou na divadélko pořádané přímo ve školce. Myslím, že to je zajímavé společenské setkání 
a získávání sociálního kontaktu pro děti, které bydlí v jednom místě a potkávají se pouze mimo 
prostory obou školek. Více informací na našich stránkách www.iherna.webnode.cz.  

 

 

Školka         Zuzana Tůmová, ředitelka MŠ Mukařov 
Začal nám nový školní rok a k nám do školky nastoupily šikovné a tvořivé děti.  

Dětem se ve školce líbí, chodí do školky s úsměvem a rády se zapojují do života školy. 
Učí se spolupracovat s ostatními dětmi a celým kolektivem. 

Dětem se snažíme vytvořit klidné rodinné prostředí a respektovat jejich individualitu. V září 
ještě probíhá u nových dětí tzv. „adaptační období“. V naší dvoutřídní mateřské škole je 50 
dětí, 4 pedagogické a 3 provozní zaměstnankyně. Třída Ježečků a Berušek pracuje podle ŠVP 
“Objevujeme svět“. 

V současné době probíhá přístavba 3. třídy, která bude otevřena v lednu 2011. Do školky 
tak přibudou další kamarádi a zaměstnanci, na které se moc těšíme. Chceme vytvořit veselou a 
rodinnou školku, ve které se všem bude líbit. Více najdete na: http://skolka.mukarov.com/ 

Naše MŠ se zapojila do soutěže s KIRI, děti sbíraly krabičky od sýrů a potom jsme společně  
vyrobili KIRI KLAUNA A KIRI BOŘKA. Fotku našich prací zašleme do soutěže a můžete je vidět 
na webových stránkách www.kiri.cz. a poslat nám  hlasy do 30.11., protože naši KIRIROBOTI 
určitě zvítězí. Můžeme vyhrát pěknou finanční odměnu, za kterou bychom pořídili něco pro 
naše děti. Tak nám určitě pošlete hlas. DĚKUJEME!!! 

 

 

Škola         Jana Novotná, ředitelka ZŠ Mukařov 
1. září 2010 začal nový školní rok. Tento začátek byl odlišný od ostatních zejména  

v poklesu počtu žáků, který byl na jednu stranu ovlivněn velkým počtem dětí přijatých z 
5.tříd na gymnázia (12), ale zejména otevřením nové školy v Říčanech. 

Počet prvňáčků je stále vysoký, proto byly opět otevřeny tři první třídy, které budou ve 
2.ročníku spojeny ve třídy dvě. Dvě 5.třídy byly spojeny v jednu třídu šestou, právě z důvodu 
odchodu dětí na osmiletá gymnázia. I v letošním roce máme plně obsazenu školní družinu, a 
tak jsme po roční odmlce obnovili denní kroužek pro děti, které se nám do družiny již nevešly.  

A co nového jinak? Některé ze tříd byly vybaveny novým nábytkem (skříně, skříňky, regály), 
které byly zakoupeny za výdělek z mukařovské pouti. Během následujícího roku bychom chtěli 
novelizovat nábytek ve všech třídách, abychom se zbavili nepotřebných a nevzhledných skříní z 
dob před 40 lety. Všichni, kteří navštěvují školní jídelnu, si jistě všimli nového moderního a 
barevného nábytku, kterým byla jídelna vybavena během školních prázdnin. Věříme a 
doufáme, že tak krásný zůstane stále a nepodlehne mnohdy nepochopitelnému ničení ze stran 
dětí. Přejeme všem dětem úspěšný a klidný školní rok, stejně tak i všem zaměstnancům  
Základní školy Mukařov. Další info na webu školy http://www.skolamukarov.ic.cz/ 
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Volby do obecního zastupitelstva – 15.-16. října 2010

V říjnových obecních volbách se o přízeň Vás – voličů utkají 3 kandidátky. Kromě 
kandidátky Mukařov-ska, jejíž zástupci vedli obecní úřad poslední 4 roky, kandidují také 
dvě stranické uskupení – TOP09 a ČSSD.  

S kandidátkou Mukařov-ska a jejím volebním programem jste se měli možnost seznámit již 
v minulém čísle. Krátký přehled přinášíme také níže na této stránce. Na další stránce naleznete 
kandidátku TOP 09. Česká strana sociálně demokratická neprojevila o uveřejnění své 
kandidátky v dvouměsíčníku zájem. Přinášíme Vám pouze jmenný seznam jejích kandidátů: 
Pavel Dolínek, Jiří Červenka, Jana Červená, Karel Holub, Pavla Brůhová, Jitka Brychtová,  
Jan Prachař, David Dolínek, Iveta Pýchová, Jitka Červená, František Pokorný, 
Tomáš Červenka, Oldřich Ventura. 
 

 

Zleva:  Jiří Rösler, Ing. Marcela Eichnerová, PhDr. Kateřina Čadilová, Karel Löwy, Tomáš Bergmann,  
Rudolf Semanský, Petra Přikrylová, Ing. Přemysl Zima, Martina Vinšová, Alena Semanská,  
Jan Uzel, Ing. Vít Šoupal, Ing. Patrik Třeštík 

 

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 rov-
noměrně 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 bezpeč-
nost chodců a silničního provozu v obci. 

 Podílet se na rozvoji občanské vybavenosti i 
komerčních služeb. 

 Dobudovat infrastrukturu vody a kanalizace. 
 Podporovat místní spolky a sdružení. 
 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. 
 Zajistit vyšší bezpečnost v obcích.  
 Pokračovat v otevřené a pravidelné komunikaci. 
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Kalendář akcí 
Mukařovska 

Říjen 
2.+3. Toulky 

Srí Lankou – sál 
Charitního domu (Přemysl Zíma) 

 5.  Veřejná schůze kandidátů  
Mukařov-ska – Sokolovna Mukařov – 18.00 

 8.  Veřejná schůze kandidátů  
Mukařov-ska - Montgomery Žernovka 19.00 

 9.  Vítání občánků – ZŠ Mukařov – 10.00 
13.  Den otevřených dveří v přístavbě ško-

ličky – MŠ Mukařov – 18.00-19.00  
15.-16. Obecní volby – Sokolovna Mukařov  

24. Srbínské dýňování – hřiště na Srbíně – 
15:00 (o.s. Pro Srbín) 

30.-31.  Velkoobjemové kontejnery + sběr 
nebezpečného odpadu – na tradičních 
místech Muk+Srb+Žern. 

 

Listopad  
 5. Mukařovský lampióňák – náves 

v Mukařově – 18:00 (o.s. Mukařov-sko) 
21. Uzávěrka přihlášek Mukařovské 

hvězdy – na ředitelství ZŠ Mukařov  
27. Mukařovská Hvězda hvězd – pěvecká 

soutěž pro děti - Sokolovna Mukařov (Petr 
Soustružník, Jana Novotná  a ZŠ Mukařov) 

 

Změna akcí vyhrazena 
  

Přehled domácích zápasů  
TJ Sokol Mukařov  
sobota 9.10. 
 (10.15) žáci: Mukařov - Pacov 
 (13.00) Mukařov "B" - Světice 
 (16.00) Mukařov "A" - Stříbrná Skalice 

neděle 10.10. 
 ( 9.00) přípravka: Mukařov - Kunice 
 (11.00) dorost: Mukařov -  Kojetice 

sobota 23.10. 
 (10.15) žáci: Mukařov - Strančice 
 (12.30) Mukařov "B" - Senohraby "B" 
 (15.30) Mukařov "A" - Vyšehořovice 

neděle 24.10. 
 ( 9.00) přípravka: Mukařov - Radošovice 
 (11.00) dorost: Mukařov - Radonice 

sobota 6.11. 
 ( 8.30) žáci: Mukařov - Mnichovice 
 (11.00) Mukařov "B" - Mnichovice "B" 
 (14.00) Mukařov "A" - Vyžlovka 

neděle 7.11. 
 ( 9.00) přípravka: Mukařov – Stř. Skalice 
 (11.00) dorost: Mukařov - Velké Popovice   
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