
 
Připravte se, začínáme! 

Jana Šoupalová, Mukařov-sko 

Původně jsem tento úvodník začala ti-
tulkem "A je po všem". Jenže vyjmenová-
vání toho, co všechno skončilo, mě dostalo 
tak říkajíc na konečnou a když jsem se z 
toho nemohla pozitivně vymotat, raději 
jsem začala odznovu – takže: "Připravte se, 
začínáme!". Pozitivní začátek je totiž přes-
ně to, co snad všichni potřebujeme a co 
vám alespoň trošku chceme v našem "Mu-
kařováčku" zprostředkovat ;-) 

Jubilejní třicáté číslo našeho dvouměsíč-
níku (6. číslo pátého ročníku) by se Vám mělo 
dostat do rukou na počátku adventu, doby 
příprav. Podzimní chystání zahrad na zimu je 
za námi. Někdo už má dárky připravené, jiný 
je teprve shání, či shánět bude. O pečení cuk-
roví a vánočních stromcích ani nemluvě. 

I naše – mukařovsko-srbín-sko-žernovské 
– zastupitelstvo v novém složení má plné ruce 
příprav na nový, jistě pozitivní začátek. Jed-
ním z prvních kroků nových zastupitelů bylo, 
hned po volbě nového vedení obce  
(s jehož složením se můžete seznámit i Vy na 
straně 5), schválení finančního daru manže-
lům Svatošovým, jejichž dům dva dny před 
ustavujícím zastupitelstvem lehl popelem.  

Také díky zásahu mukařovských hasičů  
nedošlo k rozšíření požáru silným větrem  
na okolní budovy. Po schválení žádosti Stře-
dočeským kraje, zřídila obec k 19.11. speciál-
ní účet pro pomoc postiženým, který má číslo: 
27-8817470257/0100 (KB).  

Věřím, že pro Vás nebude 
v tomto adventním čase těž-
ké, udělat dobrý skutek, 
pomoci svým sousedům a 
byť i drobnou částkou jim 
ulehčit letošní Vánoce a 
pomoci s novým za-
čátkem.  

 I když je na to ještě 
strašně brzo, přeji Vám všem poklidné prožití 
svátků vánočních, úspěšný start do nového 
roku, zdraví a štěstí v míře vrchovaté. A za-
chovejte našemu dvouměsíčníku přízeň  
i v druhé pětiletce, do které právě vstupuje. 
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Více informací najdete průběžně na internetu:   
www.volny.cz/mukarov-sko nebo www.mukarov.cz 
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27 - 8817470257 / 0100 (KB)
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Starosti staro-nového starosty 

Rudolf Semanský, starosta obce 

Vážení čtenáři Mukařov-ska,  
vážení spoluobčané, 

dříve než se budu věnovat tématům této 
rubriky, chci Vám poděkovat za účast 
v letošních komunálních volbách i za důvěru, 
kterou nám většina z Vás projevila svým 

hlasováním.  
Život ale běží dál a je 

samozřejmé, že musíme 
pokračovat v práci, kterou asi 
nikdo nikdy nemůže považovat 
za dokončenou – totiž rozvoj 
našich tří obcí. Vzhledem k 

tomu, že toto číslo dvouměsíčníku se váže k 
prosinci a lednu, určitě se chci zmínit o tom, 
co nás čeká nejen v nejbližších dnech, ale i v 
roce následujícím. 

Nejprve bych však rád připomněl jednu 
smutnou událost, ke které došlo v naší obci 
pár dnů po volbách a o které se dočtete na 
jiném místě dnešního vydání – požár 
rodinného domu manželů Svatošových 
v Mukařově. Zvláštní poděkování za pomoc 
v této nelehké životní situaci si zaslouží nejen 
hasiči, ať již mukařovští a nebo z okolních 
sborů, ale především sousedé a další občané, 
kteří dle svých možností nabízeli v prvních 
dnech právě tu pomoc, která je asi 
nejdůležitější, tedy přístřeší, pomoc s vyři-
zováním formalit a psychickou podporu. 

Narychlo zařazeným bodem jednání 
ustavujícího zastupitelstva pak bylo i odsou-
hlasení finanční pomoci z rozpočtové rezervy 
obce pro zmírnění následků živelní pohromy 
a schválení zřízení finanční sbírky, jejíž výtě-
žek bude po ukončení poškozeným předán. 

Číslo konta, na které můžete přispívat tak 
najdete nejen na těchto stránkách, ale i na 
webu obce, případně na letáčcích, které jsou 
rozmístěny po obci. 

Nyní tedy pojďme k tomu, co nás čeká. 
Nové tváře v zastupitelstvu budou jistě 
významným oživením práce výborů a zastu-
pitelstva, věřím že důslednější bude například 
práce výboru pro zeleň a  veřejný pořádek,  
 

neboť s každodenními drobnými problémy v 
této oblasti se asi setkává každý z nás. 

V příštím roce se mimojiné budeme 
výrazněji věnovat opravám, výstavbě 
a dostavbě nových chodníků pro pěší v našich 
třech obcích, i když prioritou bude dokončení 
chodníku podél ulice Choceradská ke 
křižovatce Na Budech. S dopravou souvisí i 
naše úsilí o omezení téžké nákladní dopravy, 
která denně projíždí přes naši obec a jejíž vliv 
právě i otevřením Pražského okruhu stále 
narůstá. Samozřejmě pokračují i jednání o 
dořešení křižovatky Na Budech, na kterém má 
zájem nejen celé zastupitelstvo,  
ale především každodenní uživatelé této 
komunikace. 

Nedokážu zde z hlavy popsat všechny 
plánované akce a projekty, u některých bych 
se asi i opakoval, ale rád bych zmínil, že ještě 
v závěru letošního roku by měly být 
dokončeny technické úpravy vodovodních 
vrtů, které zásobují větší část Žernovky 
a které by měly definitivně odstranit občasné 
problémy se zhoršenou kvalitou vody. Na 
příští rok pak plánujeme posílení vrtů v druhé 
části Žernovky, v lokalitě Horka, tak aby se 
zde neopakovala situace z letošního léta.  

Za důležité považuji, že v prvních dnech 
nebo týdnech nového roku dojde ke slav-
nostnímu otevření a předání rozšířené části 
mateřské školy Mukařov, které bude 
znamenat možnost přijetí dalších 22 dětí 
z našich obcí. 

Blíží se opět čas Vánoc, oslav příchodu 
Nového roku a s tím spojené vánoční výzdoby 
a sváteční nálady. I obecní úřad se k těmto 
oslavám tradičně připojí umístěním vánoč-
ního stromu před budovou obecního úřadu, 
který si budou moci děti ze školy a školky 
ozdobit vlastnoručně vytvořenými ozdobami, 
dále podporou Vánočních jarmarků a samo-
zřejmě jako každoročně organizací vánočního 
setkání pro seniory, které zajišťuje školský 
a kulturní výbor obce a které se setkává 
s příznivou odezvou. 

Přeji Vám všem, ať adventní období 
probíhá v klidu, ať se vánoční svátky 
a novoroční oslavy  vydaří a do roku 2011 ať 
vstupujeme ve zdraví, s radostí a nadějí. 

Dvouměsíčník 6/2010, ročník V., číslo 30  Povolení:  MK ČR E 16658 
Vydavatel:  Mukařov-sko, občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku 
Redakce:  Šoupalovi, Obecní 328, 251 62 - Mukařov   Tel:  603 400 525 
Web:   http://www.volny.cz/mukarov-sko   Eml:  mukarov-sko@volny.cz 
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Poděkování voličům  
Mukařov-sko – Ing. Vít Šoupal  (předseda o.s. Mukařov-sko) 

Vážení a milí sousedé, 
když jsme před pěti roky spolu s Honzou Kašparem, Rudou Semanským 

a několika dalšími z Vás zakládali Mukařov-sko, vlastně nás ani nenapadlo, jaký 
bič si na sebe "šijeme" ☺ a co práce před námi je. Teď, když už to víme, toho ale 
rozhodně nelitujeme. Jsem rád, že jste naši práci pro všechny 3 obce 
v předchozích letech letos ocenili takřka 70 % hlasů v komunálních volbách. Chtěl bych Vám 
za to jménem Mukařov-ska – občanského sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku poděkovat – 
takže: Děkujeme, věříme, že Vaši důvěru nezklameme! 

Je před námi opět spousta práce a peněz v rozpočtu není nazbyt. To, aby se nám u nás do-
bře žilo, ale není jen o penězích, ale hlavně o tom: abychom se spolu dokázali bavit a potkávat  
se a aby – byť blízko Prahy – jsme nebyli jen její noclehárnou. Na to samo obecní zastupitelstvo 
nestačí, to je i na Vás. Už dnes se tedy těšíme na setkání s Vámi na (před)vánočních akcích – 
mikulášské, jarmarcích, školním trhu či bohoslužbách. Na viděnou! vit.soupal@mukarov.cz 

 

TOP 09 – Mgr. Ondřej Jakob  (předseda m.o. TOP 09 Mukařov)  
Vážení občané, 
děkujeme Vám za účast ve volbách do zastupitelstva obcí Mukařov, Žernovka 

a Srbín. TOP 09 se jako nová politická strana  ucházela o Vaši přízeň na 
komunální úrovni poprvé, proto jsme byli plni očekávání, jakou důvěru v nás 
vložíte. Ve volbách jsme skončili na druhém místě a máme tři zastupitele – 
Ondřeje Jakoba, Janu Klimentovou a Ivanu Malou.  

TOP 09 dostala od vítězného Mukařov-ska nabídku na členství ve výborech, kam jsme 
mimo své zvolené zastupitele nominovali Olafa Zuckersteina, Petra Červenku, Jiřího Šavrdu,  
Václava Tichého, Petra Štemberu, Gabrielu Nižníkovou, Tomáše Justu a Ladislava Malého. 

Naši zastupitelé i nevolení členové výborů jsou připraveni pro Vás zodpovědně pracovat,  
konstruktivně jednat o dalším směřování obce s ostatními členy zastupitelstva a aktivně se 
podílet na kontrole chodu zastupitelstva i obecního úřadu. Naše programová i názorová 
blízkost s občanským sdružením Mukařov-sko dává naději na užitečnou spolupráci. Zázemí 
naší vládní strany navíc může pomoci při řešení organizačně a finančně náročných úkolů, 
jakými je dobudování sítí a infrastruktury všech tří obcí.  

V nastávajícícm čtyřletém období využijeme veškeré možnosti a kapacitu naší členské 
základny k naplnění programu TOP 09, jímž se cítíme vázáni Vaší podporou. Přivítáme náměty 
našich příznivců, kteří se mohou obracet osobně nebo písemně nejen na své zastupitele, ale i 
celou členskou základnu. ondrej.jakob@mukarov.cz  

 

ČSSD – František Pokorný (zvolen na kandidátce ČSSD) 
Vážení spoluobčané, 
v komunálních volbách jste sami rozhodli, jakým směrem se bude naše obec 

ubírat v příštích letech. Podle očekávání většina z Vás volila kandidáty 
„Mukařov-ska“, které se prezentovalo výsledky uplynulého období. Nově vzniklé 
subjekty vsadily na nové mladé tváře, kde já tvořím výjimku. Možnost vybrat jen 
jména v zájmu obce z jednotlivých nabídek využila jen malá část voličů. Máme 
zvoleno a jen čas ukáže, zda dobře. Bude třeba stále si připomínat slib, který nově zvolení 
zastupitelé složili do rukou nově zvoleného starosty „… slibuji na svou čest a svědomí, že svoji 
funkci budu vykonávat svědomitě v zájmu obce a jejich spoluobčanů.“  

Z toho vyplývá, že musí ustoupit řevnivost, politikaření a mnohdy ješitnost před obecními 
zájmy. Je třeba zajistit spokojené bydlení a život v našich obcích.  

Děkuji touto cestou za vyjádřenou důvěru a očekávám podporu a spolupráci nejen těch, 
kdo mi dali svůj hlas ve volbách. Své životní zkušenosti bych chtěl věnovat ve prospěch Vás 
všech. Věřím, že deklarované volební programy mají jediný cíl, kterým je zdárný rozvoj obce a 
jednotlivých částí bez osobního prospěchu, které budou realizovány podle finančních a 
technických možností obce.  frantisek.pokorny@mukarov.cz  
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Rozšíření školky zkolaudováno  Ing. Přemysl Zima, místostarosta obce 

Mohu s radostí všem oznámit, že dne 9.11. proběhla v rekonstruovaných prostorách 
budovy kolaudační kontrolní prohlídka za účasti zástupců stavebního odboru Městského 
úřadu v Říčanech, Hasičského záchranného sboru a Krajské hygienické stanice, na závěr 
které všichni zúčastnění potvrdili, že nic nebrání tomu, aby stavba mohla být uvedena 
do trvalého užívání. A to také díky obětavé práci zhotovitelské firmy, která v krátkém 
čase odstranila veškeré nedostatky, zjištěné při přebírání stavby o týden dříve. 

V současné době je již kolaudační rozhodnutí 
vydané a probíhá další nezbytná papírová příprava s 
úředníky Krajské hygienické stanice a Krajského úřadu 
Středočeského kraje za účelem navýšení kapacity školky 
a jídelny o novou třídu a jejím následném uvedení do 
provozu. Předpokládané otevření třetí třídy MŠ Mukařov 
je plánované od začátku nového kalendářního roku a to 
po více než třech letech příprav a hledání různých 
projektových řešení.  

Po třech různých projektových úvahách a jedné 
zamítnuté žádosti o dotaci se konečně naše obec a hlavně její obyvatelé dočkají zvýšení počtu 
míst pro předškolní vzdělávání a dalšího důležitého kroku kupředu v rozvoji občanské 
vybavenosti. Zejména díky úředníkům Středočeského kraje, kteří štědrou svou rukou v záplavě 
ostatních žádostí přidělili z Fondu rozvoje obcí a měst našemu projektu tolik potřebné finanční 
prostředky.  

Přestavba a modernizace budovy bývalého hospodářského pavilonu začala již v roce 2006 
úvahami na rekonstrukci vysloužilé kotelny a následného jejího zrušení včetně skladu paliv ve 
prospěch centrálního vytápění z plynové kotle v ZŠ. S využitím uvolněných prostor bývalé 
kotelny mohlo posléze dojít na zřízení nových učebních prostor a hygienického zázemí.  

Dále bylo projektem řešené obnovení zařízení kuchyně na větší počet strávníků při 
zachování nezbytného ostatního zázemí pro vlastní fungování školky. Kromě toho byly v rámci 
projektu upraveny i venkovní prostory – rozšíření a zpřístupnění parkoviště před 
rekonstruovanou budovou a rozšíření zeleně v celém areálu školky výsadbou nových dřevin. 
Budovu samotnou potom zbývá vybavit nábytkem, dalším zařízením pro šatnu a koupelnu a v 
neposlední řadě také herními a výukovými prvky. To je již plně v režii spojených sil obce jako 
zřizovatele organizace, vlastních prostředků školního rozpočtu a laskavých příspěvků rodičů a 
přátel školy.  
 

Výsledky komunálních voleb 
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Struktura obecního úřadu a výborů zastupitelstva obce  
ve volebním období  2010-14  

 
 

Název výboru  Členové (zastupitelé)  Členové (nezastupitelé) 
Strategický výbor  P. Zima, R. Semanský, M. Eichnerová,  

V. Šoupal, O. Jakob  
  

Finanční výbor  V. Šoupal, T. Bergmann, P. Třeštík, I. Malá O. Zuckerstein 
Kontrolní výbor  J. Klimentová, F. Pokorný  K. Čadilová, M. Vinšová, P. Červenka 
Školský, kulturní a 
sociální výbor  

A. Semanská, T. Bergmann  J. Kapustová, J. Šoupalová, J. Šavrda,  
G. Nižníková, V. Tichý 

Výbor pro zeleň 
a veřejný pořádek  

K. Löwy, R. Semanský, J. Uzel  J. Rösler, P. Štembera, L. Malý, T. Justa 

Více na www.mukarov.cz 

Rudolf Semanský 
Starosta 

(uvolněný) 

Vedoucí   
komunálních 

služeb 

 
Referentka 

 
Obecní 

pracovník 

 
Obecní 

pracovník 
Obecní 

pracovník 

Ing. Přemysl Zima 
1 . místostarosta 

(uvolněný) 

 
Účetní 

Dotační     
a projektový 

asistent 

Strategický výbor 

Finanční 
výbor 

 

Kontrolní 
výbor 

 Školský, 
kulturní a 

sociální výbor 

Výbor pro  
zeleň a veřejný 

pořádek 

Obecní úřad 
Zastupitelstvo 

Ing. M. Eichnerová 
2. místostarosta 

(neuvolněná) 
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Srbínské dýňování 
 Vítek Šoupal, Mukařov-sko 

Nedělní větrné podzimní odpoledne 
24. října přivítalo malé i velké ze Srbína a 
okolí na dlabání a zdobení dýní u dětského 
hřiště v Třešňovce.  

Děti se s rodiči pustili s vervou do dlabání 
dýní, které si také mohli na místě zakoupit. 
Společné foto dětí s jejich výtvory najdete v 
hlavičce tohoto čísla Mukařov-ska.  

Vítr fičel ze strnišť opravdu vydatně a tak 
všichni prokřehlí vzali zavděk teplým čajem a 
svařáčkem připraveným o.s. Pro Srbín v zá-
větří stanu.  

Už teď se můžeme těšit na Vánoční sou-
sedský jarmark, který se uskuteční v neděli 
19. prosince od 15:00 na srbínské návsi. 

Mukařovský lampióňák  
 Vítek Šoupal, Mukařov-sko 

První listopadový pátek (letos 5.11.) 
přivádí pravidelně do ulic Mukařova 
podvečerní lampionovo-halloweenový prů-
vod Mukařov-ska. Letos již po čtvrté 
vyrazilo na Lampióňák více jak 250 ma-
lých i velkých, strašidýlek i pohádkových 
bytostí s lampiony v ruce. 

Pochod odstartoval něco po půl šesté 
starosta obce Ruda Semanský. Na začátku 
průvodu dostali malí účastníci vitamíny 
v podobě jablíček a mandarinek, které se 
slevou poskytla prodejna Ovoce, zelenina 
pana Vladimíra Budského. 

Zatímco v předchozích letech se průvod 
potýkal se zimou, ba i deštěm, letošní počasí 
mu přálo. Po dešti ani mlze nebylo památky 
a teplota se pohybovala okolo takřka jarních 
12 stupňů Celsia. 

Děti a dospělí prošli tradiční trasu přes 
park do ulice Severní, po hrázi nádrže 
do ulice Dubové a zpátky kolem kostela 
na náves. Průvod byl letos opět o něco delší, 
a tak si děti krátily čas čekání na závěrečný 
ohňostroj okukováním nového hasičského 
auta, které dělalo celé akci zázemí. Závěrečný 
ohňostroj létal vysoko a trval dlouho. 

Bezpečnost všech jistili mukařovští hasiči, 
za což jim patří velký dík, stejně jako všem 
organizátorům a sponzorům – obci Mukařov a 
Ovoce, zelenina - Vladimír Budský. 

foto Martin Holický 
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Co nového u hasičů  
v Mukařově  
 Michal Pokorný, Velitel JSDHO Mukařov 

Od minulého čísla Mukařov-ska, v kte-
rém jsem popisoval novou hasičskou tech-
niku, uplynul více jak  měsíc a půl. Za toto 
krátké období jsme měli plné ruce práce.  

Mimo pravidelnou údržbu  techniky 
a přípravy na zimní období jsme zasahovali 
u šesti zásahů. Prvním byl požár lesa 
v Louňovicích dne 2.10. Dále to byla 
technická pomoc v místní mateřské škole, kde 
jsme čistili ucpanou kanalizaci před 
kolaudací přístavby nové třídy.  

Jako místní jednotka jsme dne 6.11. 
nemohli chybět u požáru okálu v ulici Pražské 
(viz další článek). Další událost na sebe 
nenechala dlouho čekat, a tak jsme 8.11. 
vyjížděli k požáru průmyslové budovy ve 
Svojšovicích. Poslední zásah byl opět 
v Louňovicích, kde jsme byli povoláni k požá-
ru komína  rodinného domku. Naštěstí se tato 
událost ukázala jako planý poplach. Všechny  
zásahy jsme absolvovali s novou cisternou 
a přesvědčili jsme se, že  investice do ní byla 
správným krokem. V souvislosti s obměnou 
techniky se nám podařilo ještě před úderem 
prvních mrazů zajistit prodej staré CAS 32.  

Nejen represe, tedy aktivní podíl na řešení 
krizových situacích, je naším posláním. 
V rámci prevence jsme  přivítali v požárním 
domě žáky prvních tříd místní základní školy, 
kterým jsme ukázali prostory požárního 
domu, naši techniku a povídali si s nimi 
o požární ochraně. Další preventivní akce 
proběhla 23.10. v Aquaparku Česlice. I zde 
jsme předváděli novou cisternu a zajišťovali 
soutěže pro návštěvníky. Třetí akcí, na které 
jsme se v uplynulém období podíleli, byl 
Mukařovský  lampioňák. Ozvučení a osvětlení 
akce spolu se zajištěním ohňostroje a vedení 
průvodu byl náš podíl na tomto nočním 
dobrodružství pro malé i velké. 

Soutěžní sezónu zakončilo družstvo žen, 
které vybojovalo dne 9.10. prvenství na Me-
moriálu J.Vlčka ve Všestarech a zúčastnilo se 
30.10. náročné noční soutěže v Dolínku. Tato 
soutěž je určena zejména pro mužská 
družstva, a tak již jen účast samotná a zdárné 
dokončení všech disciplín jsou pro družstvo 
žen velkým úspěchem. 

Pokud jsem výše zmínil poslání hasičů 
v obci, patří sem určitě i kulturní život. 
Rozhodli jsme se tedy uspořádat výjezd do 
Bránického divadla, kde jsme 19.10. shlédli 
představení Příbuzné si nevybíráme. 

Více informací o naši činnosti nejen 
za uplynulé období se můžete dozvědět 
na   našich internetových stránkách 
www.hasicimukarov.cz, nebo nově i na 
Facebooku, kde jsme 5.10. založili svůj účet. 

Ze všeho výše popsaného vyplývá, že 
činnost našeho sdružení je velmi bohatá. 
Děkuji proto všem, kteří se na naší činnosti 
podílejí nebo nám pomáhají.   

 

 

Požár okálu Mukařov dne 6.11.  
 Michal Pokorný, JSDHO Mukařov 

K požáru rodinného domu v Pražské 
ulici byla povolána naše jednotka dne 
6. listopadu v 09:54hod. Na místo požáru 
jsme se dostavili jako druzí za profesionál-
ními hasiči ze Říčan. Kromě nás dorazily 
na místo zásahu i jednotky dobrovolných 
hasičů ze Říčan, Žernovky a Tehovce.  

Vzhledem ke skutečnosti, že se jednalo 
o rodinný domek typu „Okal“, nebylo možné 
i přes maximální nasazení hasičů a techniky 
zabránit rozsáhlému poškození větší části 
domu tvořené převážně z hořlavých materiálů. 
Při požáru došlo ke zranění majitele domu, 
jenž utrpěl popáleniny. Druhá osoba byla 
zachráněna z balkónu. Během zásahu byla 
nasazena výšková technika a zásah byl 
prováděn s dýchacími přístroji. 

Po provedené likvidaci požáru jsme 
majítelům domku poskytli možnost úschovy 
zachráněných věcí v Požárním domě a zůstali 
na místě z důvodu dohledu nad požářištěm. 
Během dohledu jsme ještě na dvou místech 
likvidovali znovu začínající požár a v 18 hodin 
se vrátili zpět k čištění vybavení a přípravě 
techniky pro případ dalšího zásahu.  

Chtěl bych zde poděkovat všem 
zasahujícím hasičům za jejich pomoc, panu 
Červenkovi za poskytnutí hasební vody z 
bazénu a všem, kteří majitelům pomohli (nebo 
ještě pomohou – viz speciální účet zřízený 
obcí níže) v této nelehké situaci před 
nadcházející zimou. 

Speciální účet na pomoc manželům 
Svatošovým postiženým požárem: 
27 - 8817470257 / 0100 (KB) 
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Podzim na Žernovce 
 Matěj Mlčoch, SDH Žernovka 

Letošní podzim nás překvapil dobrým a 
nadprůměrně teplým počasím. SDH Žer-
novka měla možnost v této době konečně 
zrealizovat a začít stavět dlouho připra-
vovanou přístavbu hasičské zbrojnice.  

Představa výboru SDH byla vystavět 
hrubou stavbu do prvních mrazů. Díky 
odhodlání členů a dobrovolníků, nejen z řad 
hasičského sboru, je již tato stavba v pokro-
čilém stádiu. A troufnu si říct, že do příchodu 
zimy bude pod střechou. V dalších pracech se 
bude pokračovat s příchodem jara.  

Nejsou to samozřejmně pouze brigády čím 
SDH žije, ale probíhají přípravy na bilancová-
ní roku - výroční valnou hromadu, na kterou 
jsou všichni srdečně zváni 28.12.2010 v 18 
hod. do restaurace Montgomery na Žernovce. 

Nemohu nezmínit dva zásadní požáry v 
poslední době, které zasáhly naše 
bezprostřední okolí. V první řadě rodinný 
dům v Mukařově, kde zasahovalo Žernovské 
družstvo s CAS32 spolu s HZS Říčany, SDH 
Mukařov, SDH Tehovec a SDH Říčany. Který 
byl nešťastným dnem, kdy během chvíle 
přišla o všechno rodina z Mukařova.  

Krátce po této události vyjíždělo družstvo  
s CAS32 na velký požár haly ve Stránčicích, 
kde byly nasazeny jednotky z širokého okolí. 

Přeji všem obyvatelům Mukařovska klidný 
a ničím nerušený konec roku a příchod 
adventu. 

Hasičky ?  Holky co to umí  
s hadicemi   

Michal Pokorný, Starosta SDH Mukařov  
Již dva roky uplynuly od založení 

družstva žen. Za dva roky se holky 
zúčastnily mnoha soutěží a aktivně se 
zapojily do života mukařovských hasičů. 

Po prvotních neúspěších přinesl 
pravidelný trénink své ovoce. V letošním roce 
se jim díky osobnímu nasazení podařilo ve 
dvou soutěžích vybojovat poháry za první 
místo a ve dvou jim prvenství uniklo o vlásek. 
Ale i poháry za místa druhá jsou úspěchem. 
Zatím družstvo soutěží v kategorii mladší (do 
30 let).  

A jaké jsou plány pro příští rok ? 
Zúčastňovat se i nadále soutěží, pomáhat s 
akcemi pro děti a vyrazit na letní soustředění. 
Pro některé čtenáře může být zajímavá 
informace o plánu založit družstvo žen 
„starších“ , tedy žen nad 30 let. V případě, že 
máte chuť sportovat, pomáhat s akcemi pro 
děti, učit se novým věcem a být součástí fajn 
kolektivu, neváhejte a obraťte se na kontakty 
uvedené na našich internetových stránkách 
www.hasicimukarov.cz.  

 

 

Závěr podzimní fotbalové  
sezony   

Zdeněk Týce, TJ Sokol Mukařov  
V neděli 14. 11. 2010 byla posledními 

zápasy zakončena oficiální část podzimní  
fotbalové sezony 2010/11.  

 Největší radost máme 
z výsledků našich žáků, 
kteří pod vedením dnes již 
zkušených trenérů pánů 
Hořejšího, Fazekaše a 
Kubáta v podzimních 
zápasech dosáhli na hranici 28 bodů, 
neprohráli ani v jednom utkání a ve své 
tabulce jsou na prvním místě před oddíly 
z Velkých Popovic a Mnichovic. Nejlepším 
střelcem mužstva se stal Josef Matisz 
a nejužitečnějším hráčem byl za výkony v celé 
podzimní sezoně vyhlášen Petr Kellner. 

Oddíl našich nejmenších zástupců - 
přípravka dokázala zvítězit v šesti utkáních 
a ještě 2x remizovat a celkově s 20 body 
obsadila čtvrté místo ve své kategorii. 

foto Matěj Mlčoch 
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Nejlepším střelcem tohoto mužstva byl Filip 
Kubát a nejužitečnějším hráčem tohoto oddílu 
byl vyhodnocen Kryštof Kočí.     

Dobré výsledky mělo i „B“ mužstvo 
dospělých, které se ziskem 25 bodů obsadilo 
celkově šesté místo ve své skupině. 

„A“ mužstvo dospělých nenavázalo na 
loňské úspěšné výsledky a po dobrém vstupu 
do soutěže, kdy po 4 zápasech bylo na 
druhém místě, postupně ztrácelo a nakonec 
obsadilo osmé místo se ziskem 17 bodů. 
Nelepším střelcem mužstva se stal s 11 
brankami Matěj Lang a nejužitečnějším 
hráčem celého mužstva se stal Tomáš 
Hrouda. 

Nejhorší výsledky zaznamenal oddíl 
dorostu, který získal na podzim celkem  
8 bodů za dvě vítězství a dvě remizy a je ve 
své skupině až 15. před posledním oddílem  
z Řeže. 

Všem hráčům přejeme klidnou zimní 
přestávku k tomu, aby nabrali hodně 
fyzických a psychických sil do náročných 
jarních zápasů roku 2011. 

 

 

Podzimní akce ve školce 
Zuzana Tůmová, MŠ Mukařov  

V úterý 26. října měly děti dýňové 
dopoledne. Vyrobily si masky, ve kterých 
tančily a soutěžily. Součástí tohoto dne 
bylo dlabání a výzdoba dýňových strašidel, 
ze kterých jsme udělali výstavu pro rodiče. 
Celé dopoledne bylo veselé a všem se 
líbilo. 

8. listopadu nás navštívil pan fotograf a 
udělal pro rodiče krásné vánoční fotografie. 
16.11. bylo v MŠ divadlo „O SMOLÍČKOVI“, 
na které jsme pozvali i děti z alternativní 
školičky. Pohádka děti zaujala a již se těší na 
další představení. 

18. listopadu se sešel třídní výbor, aby 
dohodl podrobnosti na VÁNOČNÍ BENEFICI, 
která se uskuteční v úterý 14.12. od 17 hodin 
v sokolovně Mukařov. Děti nacvičují program 
na vystoupení a připravují drobné dárky. 
18.11. se také uskutečnila pro nové rodiče 
třídní schůzka, na které se dozvěděli infor- 
mace k otevření třetí třídy v lednu 2011. 
Rodiče si prohlédli školku a nové prostory. 

Co nás ještě čeká: POHÁDKOVÝ 
KARNEVAL, vánoční výzdoba školky, návštěva 
Mikuláše, vystoupení v sokolovně - VÁNOČNÍ 
BENEFICE,  Ježíšek ve školce a od ledna  
22 nových spolužáků.  

Děti a celý kolektiv MŠ přeje všem krásné 
a klidné Vánoce, hodně zdraví a pohody v 
novém roce. 

 

 

Školní vernisáž v Galerce 
Jana Novotná, ZŠ Mukařov  

Dne 20.11.2011 uspořádala Galerka 
v Mukařově VERNISÁŽ prací žáků Základní 
školy Mukařov na téma "PODZIM, LÁSKA". 
Cílem této vernisáže bylo přiblížit tuto 
uměleckou místnost široké veřejnosti. 

 Nejen rodiče si v tento den mohli 
prohlédnout obrázky dětí, které se opravdu 
povedly. Práce se zúčastnily děti z 1. stupně 
pod vedením svých paní učitelek, ale i děti 
starší, "druhostupňové", pod vedením pana 
učitele Králíka. 

 Bohužel, návštěvnost nebyla veliká. Snad 
to zavinilo sluníčko, které po dlouhé době 
vykouklo zpod mraků, že si lidé zvolili spíše 
procházku. Ale ti, kteří tuto výstavu navštívili, 
určitě nelitovali. Dětem se jejich práce moc 
povedly a zůstanou v Galerce k nahlédnutí a 
případnému zakoupení i nadále. 

Je potřeba zmínit, že výdělek, získaný 
tímto prodejem, bude použit na další rozvoj 
výtvarné gramotnosti dětí. 

foto Jana Novotná 
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Pohádka Jana Šoupalová, Mateřské centrum Mukařov-sko 

Za devatero horami a devatero řekami, těsně před kosteleckými černými lesy, v obci 
ani malé ani velké, kde se o tři návsi starají, před třemi lety maminky se potkaly a 
Mateřské centrum založily. A protože tam žijí lidé dobří, má Mateřské centrum kde hlavu 
složit a kam si hosty zvát. A je to místnost pěkná, teplá a suchá a hezky vybavená. A scházejí 

se tam lidé různí, malí i velcí, veselí i tišší, a dobře se tam spolu 
mají. Hrají si, malují, hezké věci tvoří, tělo i ducha posilují … Ale 
tím milé děti pohádka o Mateřském centru nekončí, protože ani 
činnost Mateřského centra nekončí! 

Jsem moc ráda, že stále přicházejí nové a nové tváře, menší i 
větší děti si k nám prošlapou první cestičku a pak se většinou 
rády vracejí. Děkuji všem maminkám, které překonaly nejistotu či 
ostych a přišly mezi nás. Protože pro vás to děláme! A děkuji těm, 
kdo mají chuť přiložit ruku k dílu, a vystupují z řady s nabídkou, 
že nám pomohou a opravdu pomáhají ☺ Za každou hodinou 
v herně či sokolovně je velký kus práce každé z nás! A bez toho by 
to nešlo! 

A jak bude pohádka pokračovat? Děti nám nějak odrůstají a maminky se postupně 
odcházejí věnovat své původní profesi a tak by pomalu ale jistě mohlo Mateř- 
skému centru ubývat sil. Ale to se jistě nestane! Protože tu žijí lidé dobří a činorodí  
a jistě zase někdo vystoupí z řady s nabídkou pomoci ;-) 

Tak ještě jednou díky všem příznivcům i vám, co jste (byly) přitom (Alici, Janě T., Katce Č., 
Dance, Helence, Magdě, Katce K., Petře P., Petře B., Martině, Bětce, Andrei, …)!!! 

- - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - 
Kalendář Mateřského centra 

• Adventní tvoření pro rodiče i děti –  každé pondělí  od 16,30  
a úterý od 9,30 v Mateřském centru (družina ZŠ, Příčná ul.) 

• 5.12. od 16.00 v sokolovně Mikulášská besídka s dárky pro 
každého, vstupné 50,- děti (doprovod zdarma) 

• Prázdniny v MC od  čtvrtka 16.12. do 2.1.2011 vč. (Aj pro děti  
a HŠ Yamaha má individuální rozvrh, řešte s lektorkou) 

• Připravujeme na únor – 15.2.2011 od 19,30 besedu s 
psycholožkou PhDr. Ilonou Špaňhelovou na téma dětského vzdoru. 

 

CHCETE SI ZPEVNIT BŘIŠNÍ SVALY?  
Přijďte si každou středu od 20,00 zacvičit do sokolovny v Mukařově  
 

Pro koho je hodina určena? 
☺ Pro všechny, kdo mají chuť něco udělat se svým povoleným bříškem. 
☺ Pro všechny, kdo chtějí na chvíli na vše zapomenout a věnovat se jen sobě. 
☺ Pro všechny, kdo jsou rádi v pohybu. 
☺ Pro všechny, kdo nechtějí cvičit sami. 

Jak bude hodina probíhat? 
  15 minut   se zahřejeme – během zahřívání posílíme, nohy, ruce a prsní svaly 
  30 – 35 minut   budeme posilovat hlavně bříško, ale i záda, ruce a nohy 
  10 ‐ 15 minut   pustíme během relaxace všechny negativní myšlenky ven z těla a přijmeme pozitivní zpět do těla. 
 

První hodina je zdarma, následující hodiny budou za 60Kč a pro pravidelné návštěvníky/ce bude  
každá 10. hodina zdarma. Takže neváhejte a přijďte se podívat. 

Bude se na Vás těšit MC Mukařov‐sko s cvičitelkou Petrou 
http://www.mcmukarovsko.estranky.cz/ 

INZERCE 
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 Nabídky práce 

 
PRO–DOMA Mukařov  
přijme fakturantku.  
Tel: 721 334 843 
 

 

Obecní úřad  
Mukařov přijme: 
1) Technický pracovník 

obce na úseku: zajišťování úklidu 
komunikací a ploch, prohlídky, 
údržba a běžné opravy vybraných 
zařízení a staveb v majetku obce 
... (celý úvazek) 

2) Samostatný referent  
pro zpracování a zajišťování 
dotací (1/2 úvazek):  
aktivní vyhledávání dotačních  
titulů, zpracování podkladů  
pro podání dotací, administrace 
projektů, jednání s úředníky  
státní správy, podávání dotací, 
zpracování podkladů pro závěrečné 
vyhodnocení akcí ... 

Tel: 323 660 246,  
Web: www.mukarov.cz 

 
 
 

 
• Vlasové studio L´oréal Expert 

• Kosmetika (mikrodermabraze) 

• Mani‐pedikúra 

• Dietetická poradna 

• Masáže i relaxační 

• Služby fyzioterapeuta 

• Dárkové poukazy 

Mukařov, Školní 19, křižovatka Buda
www.fopa.cz        tel. 777 017 275 
e‐mail:  objednavky@fopa.cz 
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Kalendář akcí Mukařovska 
 

Prosinec 2010 
2.+6. Vypnutí elektřiny v MUKAŘOVĚ 

oba dny mezi 8:00 a 16:00 nepůjdou 
ul. Školní, řeznictví, potraviny, (restaurace  
Na Budech půjde), ul. Vysoká, Nad Vysokou, 
U Zelené cesty od ul. Školní po ul. Charitní, 
škola a školka 

 4.  Mikulášská nadílka s pravými čerty  
v Montgomery Žernovka – 16.00 

 5.  Mikulášská besídka Mateřského centra 
Mukařov-sko – velký sál sokolovny – 16.00 

 8.  Focení 1. stupně ZŠ Mukařov 
11.  Školní vánoční trhy v sokolovně 
12.  Předvánoční posezení pro důchodce 

v restauraci U kostela – 14:00 
13.  Tradiční školní vánoční jarmark  

v budově ZŠ Mukařov – 15.00-17.00  
14.  Akademie  mateřské školky  

v mukařovské sokolovně – 17.00  
19. Sousedský srbínský jarmark  

o.s. Pro Srbín na srbínské návsi – 15:00   
28.  Valná hromada SDH Žernovka  

v Montgomery Žernovka – 18.00  

 
 
 
16.12. - 2.1.   

Zimní prázdniny  
v Mateřském centru 

22.12. - 2.1.   
 Zimní prázdniny základní školy 
24.12. - 2.1.   

Vánoční a novoroční bohoslužby  
v mukařovském kostele Nanebevzetí panny 
Marie (program bohoslužeb bude upřesněn  
začátkem prosince na vývěskách a webu obce 
www.mukarov.cz)  

 

 

Leden 2011  
15. Valná hromada SDH Mukařov  

v požárním domě v Mukařově 
27. Zápis do 1. třídy ZŠ Mukařov v budově 

školy – 13:00-16:00 

31. Obecní poplatek za psy splatný na obec-
ním úřadě v Mukařově 

Změna akcí vyhrazena 

  
  
 

INZERCE 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


