
 

O pomoci  
 Vítek Šoupal, Mukařov-sko 

Když jsem přemýšlel, o čem napsat tento 
úvodník, putoval můj první pohled ven z okna na 
opět poletující vločky sněhu, kterými nám zima dá-
vá najevo, že prosincové přívaly sněhu možná ještě 
nejsou tím posledním, co nám chtěla ukázat. 

Hned před oknem máme krmítko pro ptáčky. 
Můj pohled se u něj zastavil, protože ho zrovna bra-
lo útokem hejno čížků – drobných žluto-zelených 
štěbetálků. Sýkorka parukářka znechuceně odletěla 
– na rozdíl od svých dvou příbuzných sýkorek koňa-
der, které se odvážně vrhaly mezi zobající čížky. 
Jedné se dokonce podařilo probojovat na lojovou 
kouli, která je zavěšena v čele krmítka. Je hezké jít  
v zimě po obci a vidět, kolik krmítek je na zahradách 
a jak lidé ptáčkům pomáhají. 

Pomoc, to je to, o čem bych dnes chtěl psát. 
Mnoho lidí říká, že už si lidé nepomáhají jako dřív. 

Dívám li se do našich obcí, nemám ten pocit. Nemu-
sí se hned jednat o tak silný příběh jako byla pomoc 
Sira Nicholase Wintona, který před 2. světovou vál-
kou dokázal dostat z Čech do Anglie skoro 600 ži-
dovských dětí. Určitě nejsem sám, kdo si myslí, že by 
si navrženou Nobelovu cenu míru zasloužil.   

Krásným příkladem pomoci je výtěžek sbírky ve 
prospěch manželů Svatošových, kterým v listopadu 
vyhořel okál. Na konci prosince mohl starosta Rudolf 
Semanský předat na obecním úřadě paní Svatošové 
výtěžek ve výši 46.081,-Kč (viz foto výše).  

Bylo úžasné vidět, že se Mukařovský kostel na 
konci prosince v třeskutých mrazech zaplnil k prask-
nutí při koncertu na pomoc opravy jeho střechy.  

Pomoc může být ale i to, že otevřete dveře ko-
ledníkům Tříkrálové sbírky a přispějete tak na 
dobrou věc. Průvod tří králů prošel v doprovodu ko-
níků obcí na počátku ledna a věřme, že se za rok za-
se vrátí, tak jako se vrací v těchto měsících plesová 
sezona organizovaná svépomocí, nebo na začátku 
března Masopustní průvod…  
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Starosti starosty 
Rudolf Semanský, starosta obce 

V úvodu svého příspěvku mi dovolte, abych 
Vám všem, čtenářům tohoto dvouměsíčníku popřál 
do roku 2011 pevné zdraví, mnoho štěstí, klidných 
a příjemných dnů a co nejméně starostí.  

V závěru uplynulého roku jsme se mohli setkat 
na několika akcích, které Obecní 
úřad pořádal nebo spoluorga-
nizoval, jako například předvánoční 
setkání seniorů v mukařovském 
pohostinství U Kostela, které se 
setkalo s příznivou odezvou  
a hojnou účastí našich dříve 

narozených spoluobčanů, nebo Vánoční koncert  
v mukařovském kostele (viz foto v titulku časopisu), 
jehož výtěžek z dobrovolného vstupného zčásti 
pokryje nutnou opravu střechy tohoto kostela.  

Začal nový rok, nově zvolení zastupitelé 
i zájemci z řad občanů se postupně seznamují s prací 
v jednotlivých výborech obce, tak jak do nich byli 
nominováni dle své odbornosti nebo zájmu o 
spolupráci a nové zastupitelstvo má za sebou již 
několik zasedání. Jedním z nejdůležitejších úkolů v 
závěru roku 2010 bylo stanovit rozpočet na rok 
2011, provést inventury obecního majetku a začít 
připravovat plán práce na letošní rok. Asi nejvíce 
práce měl finanční výbor, který postupně 
shromažďoval podklady a návrhy od jednotlivých 
organizací a výborů, aby s ohledem na 
předpokládané příjmy obce sestavil návrh rozpočtu, 
který předkládá zastupitelstvu ke schválení, 
případně k připomínkám. 

Každoročně se začátkem roku je nutno i schválit 
ceny svozu komunálního odpadu a zajistit distribuci 
známek na nádoby jednotlivým majitelům 
nemovitostí. V dopisech byly rozesílány jak složenky 
tak i známky pro příslušný rok, na základě kterých 
byly popelnice vyváženy. V roce 2010 se však stalo 
to, že překvapivě velký počet občanů si známku 
vylepil, popelnici nechal vyvážet, ale složenku po 
celý rok neuhradil. Tento fianční propad činil pro 
obec neuvěřitelných 130.000,- Kč, neboť svozová 

společnost samozřejmě nádoby s platnými 
známkami vyvážela a ceny účtovala obci. Proto se 
zastupitelstvo rozhodlo v letošním roce praktikovat 
systém zavedený v některých městech a obcích v 
okolí a to je výdej příslušné známky až po doložení 
platby. Z tohoto důvodu budou známky vydávány v 
kanceláři OÚ proti potvrzení o platbě, případně 
platbě v hotovosti. Vzhledem k tomu, že jsme si 
vědomi jistého omezení, bude možné si známku 
vyzvednout nejen v úředních hodinách, ale každý 
pracovní den nebo si ji nechat zaslat poštou. Ještě 
dodávám, že žluté známky roku 2010 budou v 
platnosti do konce února 2011, poté již nádoby 
nebudou bez platné známky pro rok 2011 vyváženy. 

V těchto dnech je zima doufejme již v druhé 
polovině, za sebe si přeji, aby se nám s jejími 
nástrahami podařilo vyrovnat alespoň tak jako v 
závěru roku, i když s obavami čekám, co zima udělá 
s místními komunikacemi. Komunikace vyšších tříd 
vypadají tak jak vypadají, svůj vliv na tom jistě má i 
zvýšená kamionová doprava a naše obec se 
samozřejmě zapojila do iniciativy dotčených obcí a 
měst od městské části Uhříněves až po tuším 
Zásmuky, kde společně usilujeme o omezení nebo 
odklon kamionové dopravy, kontroly dodržování 
předpisů a rychlosti a překračování celkové 
hmotnosti. Kdyby nic jiného, měli bychom 
požadovat alespoň co nejčastější kontroly ze strany 
Policie ČR, neboť nečinně přihlížet současnému 
stavu nelze. 

Neradostná je i zpráva regionálního 
autobusového dopravce, že z důvodu nedostatku 
finančních prostředků v rozpočtu Středočeského 
kraje budou pravděpodobně rušeny některé 
autobusové linky, případně si je obce budou muset 
platit samy. S odpovědnými pracovníky Krajského 
úřadu a společnosti ROPID se na toto téma snažíme 
jednat, ovšem výsledek zatím není vůbec jistý – 
zatím se podařilo pouze posunout termín rušení 
linek na březen. 

O výsledcích těchto jednání a nejen o nich ale 
zase až v příštím vydání dvouměsíčníku. 

 

Přeji krátkou zimu a stále delší dny. 
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Rozpočet obce pro rok 2011 
Vít Šoupal, předseda finančního výnoru 

Sestavování rozpočtu obce započalo na konci 
listopadu loňského roku shromažďováním podkla-
dů upřesněním předběžných výsledků za rok 2010.  

Výdajová stránka rozpočtu se v roce 2010 
vyšplhala oproti původně plánovanýcm 23,7 
milionům až na 31,5 milionu, což bylo způsobeno 
hlavně díky investici do rozšíření školky (na straně 
příjmů pokryté krajskou dotací). Na konci roku obec 
disponovala přebytkem přes 2,5 mil. Kč.  

Pro rok 2011  je rozpočet navržen v celkové výši 
23 milionů Kč s předpokládaným zůstatkem vyšším 
než 1 milion Kč. Finanční výbor na svých zasedáních 
navrhl několik opatření, která by měla přispět k 
dalším úsporám v průběhu roku, jako například 
výběrové řízení na poskytovatele telekomunikačních 
služeb atd. Současně také došlo k úpravě Vyhlášky o 
místních poplatcích a jejich navýšení.  

Letošní rozpočet je navržen ve výši  23 milionů , 
kde 13 milionů jsou náklady na provoz obce, 
obecního úřadu, svozy odpadů, provozování 
vodovodů a kanalizace, osvětlení  a částka také 
obsahuje neinvestiční dotace a transfery pro školu a 
školku.  

Zbylých 10 milionů bylo rozděleno mezi 
projektové (a poprojektové) akce – splátka plyn 
(úvěr do roku 2016): 1,6 mil. Kč, členství v Regionu 
Jih (vodovod ze Želivky): 1,2 mil. Kč,  doplatky za 
projekty voda & kanalizace: 0,8 mil. Kč, rozšíření 
mateřské školky (doplatek z roku 2010): 3,9 mil Kč a 
druhá splátka za hasičské auto: 1,6 mil. Kč.  Pro 
představu, všechny projekty zvažované pro rok 2011 
měly hodnotu přes 50 mil. Kč, tj. 5x více než co 
rozpočet umožňuje (více na www.mukarov.cz – 
sekce Obecní úřad /Hospodaření) 

Pro další nové projekty, o kterých se dočtete 
níže v článku Přemysla Zimy (Rozvoj obce, projekty 
pro dotace), bylo vyčleněno cca 2 mil. Kč jako vlastní 
krytí obce k případným přiděleným dotacím.  

  

 

Rozvoj obce, projekty pro dotace 
Přemysl Zima, místostarosta obce  

Na úvod tohoto článku bych rád uvítal našeho 
nového spolupracovníka pro dotační politiku,  
Dr. J. Šaldu ze Žernovky, který na základě probě-
hnuvšího výběrového řízení rozšířil od nového roku 
řady zaměstnanců OÚ právě za účelem vyhledávání 
vhodných dotačních titulů a výkonu ostatních 
administrativních činností s dotacemi souvisejících 
(od příprav až po závěrečné vyhodnocení). 

V rámci příprav rozpočtu na rok 2011 byl 
vypracován koncepční dokument Místní Program 
Obnovy Vesnice (MPOV), který je dokumentem 
obsahujícím stručné informace o současném stavu 
obce, současně připravovaných projektech 
i záměrech budoucího rozvoje. MPOV je provázaný 
konkrétními projekty přímo na rozpočet obce a dává 
tak rámec zavedenému systému přípravy 
jednotlivých (nejen) investičních akcí. Dokument 
schválilo zastupitelstvo obce na svém lednovém 
zasedání a bude brzy k dosažení na webových 
stránkách pro vaši informaci. 

Z projektů pro rok 2011, jichž je celá řada, 
vybírám ty, které byly jednotlivými výbory 
doporučeny a zastupitelstvem schváleny k realizaci 
a podání žádosti o dotaci v jarním kole výzev. 

Jedna žádost putuje na MAS Říčansko do výzvy 
Osy IV. Leader SZIF na podporu občanské vybave- 

nosti. Jde o projekt revitalizace prostředí MŠ 
Mukařov, jehož cílem je zlepšit prostředí původního 
školního pavilonu s ohledem na netěsnící vnější 
okna a dveře, zatékání podle parapetů a zcela 
nevyužitý prostor před vstupem do budovy. 

Další ze žádostí byla podána na Středočeský 
Fond rozvoje obcí a měst na dokončení finálního 
povrchu chodníku na stezce do Žernovky. Jde 
o položení zámkové dlažby v úseku od ZŠ k hájence 
v rozsahu stávajícího silničního obrubníku. 

Na Středočeský kraj byla podána také žádost 
o dotaci na obnovu výzbroje a výstroje hasičské 
zásahové jednotky obce Mukař, kterou k podání 
jménem obce připravili sami hasiči. Dík za to! 

Mezi další připravované projekty, které bychom 
rádi realizovali v případě získání dotací, patří – 
pominu-li dlouhodobě připravované projekty na 
vodovodní a kanalizační sítě – projekt posílení 
osvětlení na lesním úseku stezky na Žernovku, 
projekt na rozšíření osvětlení od hlavní silnice do 
ulice Do Chobotu, projekt na položení finálního 
povrchu v části ulice Obecní (od hlavní ke 
Spojovací), rekultivace návsi na Srbíně, nebo 
znovupodání žádosti o chodník ze srbínské návsi do 
ulice Nad Obcí.  

Tolik takřka telegrafická zpráva o připravo-
vaných dotacích letošního roku, přičemž v zásobě 
jsou mnohé další projekty na několik dalších let 
dopředu. Ale o těch zase jindy. 
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Děti už jsou v nové školce  
 Ing. Přemysl Zima, místostarosta obce 

Školka v Mukařově funguje již více než třicet 
let, ale poprvé za celou tuto dobu byla letos v 
lednu otevřena nová třída a celkově se tak zvýšila 
kapacita celé školky na 72 dětí. O rozšíření začalo 
předchozí zastupitelstvo obce uvažovat již při svém 
nástupu do funkce v roce 2006.  

Pominu-li otázku financí, pak vyvstala klasická 
nerudovská otázka – kam s ní? V té době byla obě 
oddělení školního pavilonu naplněná až pod střechu 
a v hospodářském pavilonu byly jen technické 
místnosti, které byly pronajaty k potravinářské 
výrobě. Horkým bramborem byla zvláště kotelna 
MŠ, kde dosluhovaly kotle na tuhá paliva, tak jako v 
kotelně školy základní. Návrh přestavby 
hospodářského pavilonu na třídu tedy prakticky padl 
již při rozhodování o centrálním vytápění obou škol 
z centrální kotelny v budově ZŠ. Kotelna byla obcí 
zainvestována a spuštěna na podzim 2007, kdy se 
uvolnily ve školce prostory kotelny.  

Původně se hledala varianta pro třetí třídu  
o 25 dětech, které ovšem původní prostory nevy-
hovovaly. Vznikl tak návrh přístavby v parku vedle 
areálu MŠ, kde vyvstaly problémy s řešením 
odloučeného pracoviště a záborem pozemku. Proto 
bylo rozhodnuto třetí třídu situovat do stávajícího 
areálu a zkusit novou třídu nastavět do patra nad 
hospodářský pavilon. Komfortní projekt z roku 2008, 
který řešil nové patro třídy, úpravu technických 
místností v přízemí a střech obou pavilonů, byl 
zpracován až do stavebního povolení a podán do 
ROP se žádostí o dotaci. Bohužel neuspěl a tak 
zastupitelé začali hledat méně náročnou cestu, jak 
školku rozšířit.  Proto vznikl v roce 2009 projekt 
přestavby hospodářského pavilonu na třídu, při 
minimalizaci původních technických prostor a s 

využitím místa po kotelně a skladu paliva. Na vrub 
zachování nutného technického zázemí byla pláno-
vaná kapacita třídy snížena na 22 dětí. Ke konci roku 
byl projekt se žádostí o dotaci podán na Středočeský 
Fond rozvoje obcí a měst (SFROM). Středočeští 
zastupitelé tento projekt podpořili a v červnu 2010 
byla projektu přidělena dotace ze SFROM ve výši 
95%, za což jim patří nehynoucí dík nejen zastupi-
telstva a občanů obce Mukařov, ale zajisté i občanů 
ostatních okolních obcí, které samy školku nemají. 

Stavební práce byly zahájeny v polovině 
července 2010 a dokončeny byly během 3,5 měsíce 
ke konci října. Původní projekt, ze kterého byla 
přiznána dotace, byl během stavby rozšířen o novou 
spojovací chodbu mezi oběma pavilony pro potřeby 
průchodu dětí, když původní spojovací koridor byl a 
je pouze pro technické účely. Jelikož doba stavby 
pokračovala i po zahájení školního roku, byly obědy 
dováženy z nové říčanské školy a z původní chodby 
se stala provizorní přípravna svačin. Plánované 3 
měsíce stavby byly překročeny zejména kvůli 
zjištěnému havarijnímu stavu kanalizace v objektu a 
následné opravě. Vznikly i další vícenáklady s 
ohledem na to, že stavba byla oceněna pouze podle 
dokumentace pro stavební řízení, která není ve 
všech detailech zcela podrobná. Stavba byla 
zhotovena dle projektu za 8.950 tis. Kč, z čehož 
dotace činí téměř 8.192 tis. Kč, nastalé vícenáklady 
přijdou obec na dalších 1.306 tis. Kč. Ty zahrnují 
zejména novou propojovací chodbu, či opravu 
protilehlé stěny školního pavilonu. 

Nová třída MŠ Mukařov zahájila svůj provoz od 
3.1.2011 a celá kapacita 22 dětí je v současné době 
využita. Celková kapacita školky se tak zvýšila na 72 
dětí, celková kapacita školní kuchyně pamatuje také 
na zaměstnance a činí 85 strávníků. Slavnostního 
otevření nové třídy se zůčastnil také náměstek 
středočeského hejtmana Miloš Petera (viz foto). 
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Rozhovor s … Tomášem Bergmannem  

V této nové rubrice Vám chceme postupně při-
nášet rozhovory se všemi 13-ti zastupiteli obce 
Mukařov. Jako první byl na řadě podle abecedního 
pořádku Tomáš Bergmann zvolený na kandidátce 
Mukařov-ska za sokoly. 

   Tomáši, jsi z té skupiny zastupitelů, kteří žijí v 
Mukařově od dětství. Jaká je Tvá nejranější vzpo-
mínka na Mukařov? 

Já pocházím z Kostelce, do Mukařova jsme přišli, 
když mi bylo 7 let. Ale vzpomínám si, když rodiče 
stavěli dům a v ulici se stavěly i další domy, jak jsem 
si hrál s dětmi ze sousedství. 

Co bys označil za typické pro Tvé dětství v Muka-
řově? 

Určitě fotbal. A taky kamarády, se kterými jsme 
si mohli hrát na silnici, nebylo ani zdaleka tolik aut, 
co dnes. Přišel jsme ze školy, zahodil tašku a běžel 
ven. Jezdili jsme na kole, hráli si v lese u rybníka… 

Sám máš nyní již dvou a půl letého syna, co vidíš 
jako největší rozdíl mezi Mukařovem Tvého dětství a 
dnešním Mukařovem - místem dětství Tvého syna? 

V Mukařově je největším rozdílem jednoznačně 
rušnost. Celospolečensky, myslím, za mého dětství 
nebylo tak medializováno nebezpečí, které na děti 
číhá, svět byl pro nás bezpečným místem. Nemys-
lím, že by reálné ohrožení dětí dnes bylo o tolik vět-
ší. Jsme ale neustále bombardováni negativními in-
formacemi, co se komu kde přihodilo, čeho všeho se 
musí naše děti vyvarovat, před čím vším je chránit, 
jakoby snad jediným řešením bylo izolovat děti do-
ma. To se mi nelíbí. 

Ty trávíš volný čas asi převážně sportem, že? 
No, mám rád sport všeho druhu. Na prvním mís-

tě samozřejmě fotbal, hraji 29. sezonu bez přeruše-

ní, rád lyžuji, jezdím na kole, 
nově jsem začal zkoušet golf. 
Ale také rád čtu, cestuji, rád 
vařím a moc rád relaxuji :-) 

Kdy Tě napadlo, že bys 
chtěl kandidovat do zastupi-
telstva? 

Ani nevím. Ten nápad vzešel z diskusí v Sokole. 
Vybavuji si, že jsme se o tom bavili zrovna před 
rokem na plese. 

Čemu se chceš v zastupitelstvu věnovat, resp. na 
čem již nyní v zastupitelstvu pracuješ? 

Chtěl jsem pracovat na rozšiřování volnočaso-
vých aktivit pro mládež, jako zásadní k řešení jsem 
viděl dopravní situaci v Mukařově. Po volbách, na 
1.schůzi zastupitelstva jsem byl zvolen do výboru 
Školního, kulturního a sociálního a výboru Finanční-
ho. Obzvláště členství ve Finančním výboru mi ote-
vřelo oči pokud jde o reálné možnosti a omezení 
práce zastupitelstva. 

Představ si, že už uplynuly 4 roky volebního ob-
dobí; co bys chtěl, aby nechybělo na seznamu splně-
ných úkolů zastupitelstva, jehož jsi členem? 

Hm, kdybych na tuto otázku odpovídal před zvo-
lením do zastupitelstva, byla by odpověď jiná. Hod-
ně věcí jsem považoval za samozřejmé a divil jsem 
se, proč tady v Mukařově nefungují: opravené silni-
ce, nižší rychlost aut v obci, pořádek v ulicích… Ale 
už za tu krátkou dobu vidím mnohé jinak. Ale zpět k 
otázce – za 4 roky bych mimo jiné chtěl, aby byl re-
vidovaný územní plán, aby byl vybudovaný kruhový 
objezd na Budech, aby se nám povedlo vytvořit 
prostor pro teenagery … 

Za rozhovor děkuje Jana Šoupalová 

JOGA PRO DĚTI v MATEŘSKÉM CENTRU MUKAŘOV-SKO  
 od 7.2. vždy v pondělí od 10:00 hodin (Příčná 61, Mukařov) 
Jde o zábavnou formu pohybové aktivity určené pro děti cca 3-5 let, příp. menší děti  
schopné koordinace pohybů. Jednotlivé cviky se neprovádějí dlouho, cvičíme dynamicky,  
spíše si hrajeme: děti napodobují zvířátka, rostliny, věci, pracuje se prsty, očima,  
hlasivkami, učíme se správně dýchat a to může v budoucnu zvýšit odolnost vůči onemocněním horních cest 
dýchacích, aktivace břišních svalů má pozitivní vliv na zažívání. Doba cvičení zpočátku 15-20 minut, poz-
ději se může pomalu prodlužovat.  
Co na sebe: tepláčky, tričko, naboso nebo s protiskluzovými ponožkami. Dlouhé vlasy holčičkám raději 
spleťte do copánků. Na ukázkové hodině v pondělí 7.2. od 10 hod. se na vás těší Izabella 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Večerní cvičení pro ženy na zpevnění BŘIŠNÍCH SVALŮ  
každou středu od 20:00 v sokolovně Mukařov s cvičitelkou Petrou   -    http://www.mcmukarovsko.estranky.cz 
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Prevence v požární ochraně - 
jak je to od 1.1.2011 s komíny ? 
 Michal Pokorný, velitel JSDHO Mukařov 

S ohledem na rostoucí počet požárů v ČR a na 
dva nedávné velké požáry v obci Mukařov jsme se 
rozhodli přinášet občanům krátké informace týka-
jící se témat z oblasti požární prevence jak na 
webových stránkách SDH Mukařov, tak i na strán-
kách Mukařov-ska.  

První příspěvek se bude týkat komínů a novinek 
s tím spojených. Od 1.ledna 2011 vstoupilo v plat-
nost nařízení vlády č. 91/2010 o podmínkách požár-
ní bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a 
spotřebičů paliv.  Dokument stanovuje podmínky 
požární bezpečnosti při provozu komína, frekvence 
jeho kontrol a čištění. Nařízení stanovuje, kdy a kým 
se provádějí revize spalinových cest. Uvedené naří-
zení vlády naleznete v plném znění na 
www.hasicimukarov.cz v sekci Dokumenty.  

Obecně došlo oproti  
dosud platné vyhlášce k vý-
raznému zmírnění požadav-
ků na kontroly spalinových 
cest (komínů). Zatímco dříve 
byla v případě komína, do 
kterého jsou zapojeny spo-
třebiče na tuhá a kapalná 
paliva s výkonem do 50 kW, 
povinnost provádět čištění 
popř. kontrolu 6x ročně, dle 
nového nařízení stačí pouze 
tři čištění. Provozovatelé komína, do kterého jsou 
zapojeny spotřebiče na plynná paliva, jsou povinni 
čistit či kontrolovat spalinové cesty pouze 1x ročně 
bez ohledu na výkon připojeného spotřebiče.  

Nezapomeňte, že o provedeném čištění  
nebo kontrole komína je nutné mít doklad  od ko-
miníka tzv. „zprávu o provedení kontroly nebo čiš-
tění spalinové cesty“. Tento dokument pečlivě 
uschovejte.  

 

Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty, vybírání pevných znečišťujících částí a kondenzátu 
 a čištění spotřebiče paliv za období 1 roku 

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv 

Pevné 

Výkon 

připojeného  
spotřebice 

paliv 

Činnost 

Celoroční 
provoz 

Sezónní 
provoz 

Kapalné Plynné 

Čištění spalinové cesty 3x 2x 3x 1x 

Kontrola spalinové cesty 1x 1x 1x do 50 kW 
včetně 

Výběr pevných (tuhých) 
znečišťujících částí a 

kondenzátu 
1x 1x 1x 

Kontrola a čištění  
spalinové cesty 2x 1x 1x 

Výběr pevných (tuhých) 
znečišťujících částí a 

kondenzátu 
2x 1x 1x nad 50 kW 

Čištění spotřebice paliv 2x nejméně podle návodu 
výrobce 
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Ceny poplatků pro rok 2011 

Poplatek ze psů zůstává pro rok 2011  
ve výši 200,- Kč za jednoho psa pro fyzickou osobu  
a 100,- Kč pro osobu v důchodovém věku. Poplatek 
je nutno na Obecním úřadě v Mukařově uhradit do 
konce ledna 2011. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

U ceny svozu komunálního odpadu pro rok 
2011 došlo k navýšení cen. Složenky přihlášeným 
uživatelům systému budou rozesílány během února. 
Více v článku Starosti starosty na straně 2. 

 

KOMUNÁLNÍ ODPAD 
Typ 

nádoby 
(litrů) 

Počet 
svozů  
za rok 

Roční cena 
za nádobu 

v Kč 

   
80l 52 1 900,- 

80l 26 1 350,- 

   
120l 52 2 200,- 

120l 26 1 500,- 

120l 41 1 800,- 

   
240l 52 3 750,- 

240l 26 2 600,- 

   
BIOODPAD 

   

120l 34 1 100,- 

240l 34 1 300,- 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Ceny vodného a stočného zůstávají v Mukařově 
pro rok 2011 na stejné úrovni jako v roce 2010 – tj.:  
33,80 Kč vodné a 41,50 Kč stočné.  

Žáci pokračují  na vítězné vlně  
 Zdeněk Týce, TJ Sokol Mukařov 

Během zimní přestávky se 
žáci Sokola  Mukařov  zúčastnili 
dvou halových turnajů  
v Sázavě. 

Dne 18.12.2010 pořádal 
oddíl Meteor Stříbrná Skalice  
v hale v Sázavě turnaj starších žáků, na kterém 
obsadili žáci Sokola Mukařov druhé místo  
za družstvem domácí Sázavy a před mužstvem 
pražské Libuše. 

Dne 15.1.2011 pořádal oddíl Sázavy ve své hale 
turnaj mladších žáků, kde pouze vinou horšího 
poměru branek obsadili žáci Sokola Mukařov druhé 
místo. První místo patřilo žákům Viktorie Žižkov a za 
Mukařovem na třetím místě byl oddíl Uhlířských 
Janovic. Navíc nejlepším střelcem turnaje se stal 
hráč Mukařova Josef Matisz. 

K oběma turnajům je třeba podotknout, že za 
družstvem  Mukařova skončily oddíly hrající 
většinou o 1-2 třídy vyšší soutěž. Naše mužstvo 
překvapilo týmovou spoluprací, obrovským 
nasazením a velkou fyzickou připraveností, kterou 
jsme převyšovali ostatní mužstva.  

 

     

Program zápasů mužstva dospělých na 
zimním  turnaji v Kostelci / Černými Lesy: 

Středa   2.2.  (18.00)  Mukařov – AFK Sadská  

Sobota  5.2.  (13.00)  Mukařov – AFK Pečky 

Neděle  13.2.  (11.00)  Mukařov – M. Stříbrný Skalice 

Středa  23.2.  (18.00)  Mukařov – SK Kostelec/Č.L. 

Neděle  27.2.  (17.00)  Mukařov – TJ Poříčany 

Sobota  5.3.  (13.00)  Mukařov – TJ Sázava 

Neděle  13.3.  (15.00)  Mukařov – FK Tuchoraz 
 

Přátelský zápas na umělém trávníku: 

Neděle 20.3. (10.00) SK Újezd Praha 4 – Mukařov 
 

     

Současně zveme všechny příznivce na Ples 
sportovců, který se koná v sobotu 19.2.2011  od 
20.00 hod v sokolovně Mukařov - Výbor TJ Sokol 
Mukařov.
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 Novinky u hasičů v Mukařově  
 Michal Pokorný, starosta SDH Mukařov 

Co je za námi ?  

Přelom každého roku bývá obdobím 
bilancování. A jak to vypadá u hasičů? Probíhají 
Valné hromady dobrovolných hasičů, které hodnotí 
činnost za uplynulý rok. Provádí se inventury, 
zásahové jednotky podávají zprávy o činnosti svým 
zřizovatelům.  

I my jsme bilancovali. Předali jsme zprávu obci, 
v které se lze dočíst, že zásahová jednotka 
zasahovala v roce 2010 celkem ve 24 případech (z 
toho 12x na území Mukařova). Členové jednotky 
absolvovali 8 druhů odborných školení, nespočet 
hodin věnovali údržbě techniky a odborné přípravě 
na krizové situace. Díky pochopení zastupitelů a 
získaným dotacím se podařilo obnovit zastaralou 
techniku.  

Pokud bych zde měl zmínit činnost našeho 
sdružení v oblasti společenské a kulturní, zabralo by 
to v tomto časopise mnoho prostoru, který je určen 
pro ostatní příspěvky. Každý, kdo navštívil námi 
pořádané akce nebo sleduje naši činnost na 
internetových stránkách, se mnou bude asi 
souhlasit, že naše činnost byla v uplynulém roce v 
obci vidět. Byla pestrá, pro dění v obci přínosná, ale 
na zajištění mnohdy velmi náročná.  

Nyní však zpět k poslednímu měsíci loňského 
roku. Stejně jako v letech minulých jsme zajistili pro 
děti v mateřské škole Mikulášskou nadílku. 
Nevlídného počasí jsme využili k odborné přípravě v 
podobě školení poskytování první pomoci, školení 
obsluhy motorových pil a výcviku na Polygonu 
dopravního podniku Metro. Ten byl zaměřen na 
práci s dýchací technikou. Mimo odbornou přípravu 
jsme 11.prosince zasahovali u požáru komína v ulici 
Zájezdní.  

V prvních lednových dnech jsme také nelenili. 
14. ledna jsme vyjížděli k technické pomoci na 
čerpání vody a 17. ledna k požáru sklepních prostor 
rodinného domu ve Struhařově. 

A co nás čeká?  

Je toho opět mnoho. Pokud bych měl vybrat 
zajímavé informace, určitě bych zde zmínil  dětský 
maškarní karneval plánovaný na začátek března, 
hasičský bál a spuštění preventivně výchovného 
programu pro děti základní školy nazvaného 

„Záchranářská 
akademie“. O něm se 
dozvíte více informací v 
příštím čísle Mukařov-
ska nebo na inter-
netových stránkách 
www.hasicimukarov.cz 
V dubnu nás čekají 
čarodějnice. Květen 
bude ve znamení soutěží a oslav 80. výročí založení 
našeho sboru. Pak už přijde na řadu oblíbený dětský 
den. Všechny na výše zmíněné akce srdečně zveme 
a těšíme se na společná setkání či případnou 
spolupráci. 

 

 

SDH Žernovka v roce 2011 
 Matěj Mlčoch, velitel jednotky 

SDH Žernovka vstoupilo do nového roku 
plného změn a plánů. Plánovaná zimní přestávka 
na přístavbě hasičské zbrojnice se díky počasí o kus 
posunula jejímu dokončení. Podařilo se během 
dvou extrémě teplých dní udělat střechu. Další 
práce jsou plánovány na jaro.  

Na konci roku jednotka bilancovala na Výroční 
valné hromadě uplynulý rok. Bylo konstatováno, že 
SDH plnilo většinu svých závazků, hospodařilo dle 
plánovaného rozpočtu a na pomoc k mimořádným 
událostem vyjíždělo celkem 22 krát. Převažovala 
technická pomoc a odstraňování živelných pohrom 
nad požáry.  

SDH si stanovilo pořádat společenské a kulturní 
akce v průběhu celého roku. Stejně jako roky 
předchozí je v plánu hasičská retro soutěž Žernovská 
osmička.  

Jako již tradičně je jednotka plně připravena 
plnit úkoly v oblasti požární ochrany a prevence. K 
tomu slouží neustále se zdokonalující výjezdová 
jednotka JPO5, která má 13 vyškolených členů a dva 
zásahové automobily vybavené k různým typům 
mimořádných událostí.  

Výzva pro obyvatele obce Žernovka, jsou vítáni 
v našich řadách, jako činní členové a nebo i jako 
přispívající. Vítány jsou i ženy a dívky do nově 
vznilého ženského družstva a možnost je přihlásit i 
děti.  
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Novinky ze Srbína  
 Lída Třeštíková, o.s. Pro Srbín 

Srbín včera ☺☺☺☺ 

Kdo tentokrát nepřišel na Srbínský sousedský 
jarmark, konaný již tradičně na Zlatou adventní 
neděli (19.12.2010) od tří na návsi, velmi 
prohloupil. Děti si věštily budoucnost z odlitého 
vosku a vyráběly drobnůstky pro blízký Štědrý den. 
Největší úspěch měly české vrkoče neboli svícínky  
z jablek ozdobené tradičně kořením hřebíčkem  
a netradičně želé bonbony.  

Pod lípami svítila betlémská jeskyně vytesána 
do hromady sněhu a skoro živé malované figury 
připomínající narození Ježíška i vánoční stromek 
ozdobený blýskavými kometami (mimochodem  
na návsi je stále k vidění), vonělo cukroví, čaj  
a svařené víno … a atmosféru rozjásala živá kapela 
tří kytar a basy! Muzikanti, sousedé Srbínští -  Jiří 
Holoubek, Pavel Peroutka, Vašek Merta a Štěpán 
Gažda rozezpívali celou ves a rozzářili tak všem 
předvánoční čas.  

Závěrem večera se ještě losovala tombola  
o první cenu, Vlastinčinu vánočku, a spoustu 
drobností. A tak nikdo neodešel s prázdnou.  

Že se sousedské setkání podařilo, za to děkuji 
Dance, Janě, Přemkovi, Patrikovi, Vlastince, 
Milanovi, Lence, Mařence, Helče za pomoc, paní 
Šavrdové za vymalování betlému, a vám všem za to, 
že jste tak milí sousedé! 

 

Srbín dnes a zítra ☺☺☺☺ 

Cílem sdružení pro Srbín, jak víte, je nejen 
pořádat akce pro děti i dospělé, ale také pečovat o 
kus našeho prostoru k bydlení.  

Bohužel žádost o dotaci z ROPu na rekonstrukci 
návsi (a chodník) byla v minulém roce neúspěšná. 
Nicméně nesmíme ztratit naději. Na náves bude 
obec podávat žádost letos znovu.  

Sdružení navíc samo podalo v lednu na 
Středočeský kraj další dvě žádosti – na dobudování 
hřiště v Třešňovce resp. doplnění o multifunkční 
sportovní hřiště a na dřevosochařské sympozium 
„Pocta Josefu Ladovi“, které by obohatilo naši obec 
o velké dřevěné sochy. Držte nám tedy palce, ať se 
letos zadaří. 

 

 

Sedmá Mukařovská hvězda  
 Petr Soustružník, Mukařov 

Dne 27.11.2010 se v naší Mukařovské aréně 
(sokolovně) konal sedmý ročník "Mukařovské 
hvězdy hvězd", pěvecké soutěže pro děti 6-15 let.  

Já sám nevím jak poděkovat všem sponzorům a 
organizátorům za to, že kvalita a úroveň neustále 
stoupá a soutěž se mohla uskutečnit.  

Poděkování patří též paní ředitelce základní 
školy Janě Novotné za spoluorganizaci a přípravu 
dětí spolu s K. Dinovou a J. Lipkovou.  

V 7. ročníku Mukařovské hvězdy hvězd se 
absolutní vítězkou stala Anička Kouřilová ze Světic, 
což dokazuje, že tato soutěž již překročila hranice 
Mukařova. Za diváckou porotu si cenu odnesl Matěj 
Frydrych ze 4.třídy.  

Mluveným slovem doprovázela J. Novotná spolu  
T. Berkou (viz foto).  
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Škola se zapojila do dotačního 
programu EU  

Od 1.2.2011 se Mukařovská škola zapojuje do 
dotačního programu "EU peníze do škol". Do 
programu se mají možnost zapojit všechny 
mimopražské školy v ČR.  

O finanční dotaci si ZŠ Mukařov zažádala již  
v loňském roce, kdy byla zpracována příslušná 
projektová žádost. Délka čerpání dotace je  
30 měsíců. Celkový objem dotace přesáhne  
1,8 milionu. Cílem dotace je zlepšení situace  
v oblastech: čtenářská a informační gramotnost, cizí 
jazyky, využívání ICT, matematika, přírodní vědy, 
finanční gramotnost, inkluzivní vzdělávání. Peníze 
pak budou směřovány do zlepšení vybavení školy, 
rozšíření pomůcek pro žáky, školení pro pedagogy 
atd.  

Před Vánocemi uspořádala škola tradiční školní 
jarmark, který se jako vždy setkal s úspěchem. Škola 
děkuje všem rodičům a přátelům školy za parti-
cipaci.  Vánoční trhy zorganizované školou v půlce 
prosince se i přes množství plakátků rozdaných 
dětem i do schránek nesetkali s velkou odezvou. Na 
vině byla asi i sněhová kalamita, která v té době 
řádila. Věřme, že příští rok přijde více lidiček. 

Výuka ve škole byla "zasažena" i plánovanou 
odstávkou proudu v Mukařově. Pro děti byly v době 
výpadku proudu připraveny dvě akce - návštěva kina 
a mikulášská diskotéka. Vše dopadlo dle představ. 

Přehled akcí školy plánovaných na únor  
a březen 2011 naleznete v Kalendáři akcí  
na poslední straně časopisu. (noja)  

 

Zimní zprávy z MŠ  
Zuzana Tůmová, MŠ Mukařov  

V měsíci prosinci bylo v mukařovské školce 
spoustu akcí, které se vydařily. Jednou z nich byla 
mikulášská nadílka, se kterou nám opět pomáhali 

hasiči z Mukařova, kterým ještě jednou děkujeme. 

Vánoční Benefice byla 14.12. v mukařovské 
sokolovně - vystupovaly děti z naší školky a jejich 

program se všem velice líbil. Na konci se i tančilo. 

(Poděkování patří všem dětem, celému kolektivu z 
MŠ, panu M. Pokornému, panu Malínkovi, paní 

Dobruské, žákům ZŠ, panu Týcemu a všem rodičům). 

Výtěžek z této akce byl použit na zakoupení hraček a 

didaktických pomůcek pro naše děti. 

20.12. byla pro děti přichystána v sokolovně 
pohádka O líném Honzovi a zároveň se uskutečnil i 

Ježíšek v MŠ 

3. ledna bylo slavnostní otevření nové třídy, 

kterého se spolu s novými dětmi účastnili i 
náměstek středočeského hejtmana Miloš Petera, 

místostarosta Mukařova Ing. Přemysl  Zima a rodiče 

nových dětí. Celé dopoledne bylo slavnostní, 
radostné a bylo zajištěno malé občerstvení. První 

týden chodily nové děti do školky pouze dopoledne, 

aby si hezky zvykly na své kamarády i nové paní 

učitelky. Přejeme všem, aby se jim ve školce líbilo. 

Další akce MŠ v lednu byla 17.1. navštěva 

předškoláků v první třídě ZŠ Mukařov. 

V únoru nás čekaji:  2.2. - pohádka v MŠ: “Kubův 

bolavý zoubek“, 10.2. - Srdíčkový den,  14.2. - 

uzavření MŠ z důvodu odstávky proudu v Mukařově, 
8.3. - Den otevřených dveří před zápisem do MŠ. 

Rodiče si mohou prohlédnout celou mateřskou 

školu, včetně provozních prostor i školní zahrady. 

Budou jim také zodpovězeny dotazy, týkající se 

přijímání dětí do MŠ. 

15.3. proběhne zápis do MŠ - veškeré informace 

budou na plakátech po celé obci, na webových 

stránkách školky a obce Mukařov.  

V Březnu se děti mohou ještě těšit na 
dřevíčkovou dílnu nebo návštěvy solné jeskyně v 

Říčanech. O dalších akcích Vás budeme průběžně 

informovat. 
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Ze života alternativní školičky 
 Veronika Vaněčková, za kolektiv IH  

V prosinci děti z Integrované herny – 
alternativí školičky v Mukařově připravily svým 
rodičům malé předvánoční vystoupení, během 
kterého předvedly, co vše se ve školičce naučily.  

Kromě množství básniček a písniček zahrály i 
krátkou inscenaci pohádky O veliké řepě. Další 
takové setkání plánujeme na květen k příležitosti 
svátku maminek. V únoru chystáme karneval, v 
červnu pak oslavu dne dětí – sportovní den. 

Úspěšně pokračujeme ve spolupráci s MŠ 
Mukařov, kam jsme zváni na divadelní představení a 
s příchodem jara plánujeme další společné akce. 
Díky této situaci mohou děti přijít do sociálního 
kontaktu se širším kruhem svých vrstevníků, 
ozkoušet, jak to chodí ve „veliké školce“, protože u 
nás je kolektiv cca 15 dětí. 

Některé naše děti byly přijaty k docházce do 
nově postavené 
třídy státní MŠ, 
která se otevírala v 
lednu.  Uvolnilo se 
tím pár míst, které 
Vám máme nyní 
možnost nabíd-
nout. 

Přijímáme děti od 3 let věku na 1-5 dní v týdnu 
dle Vaší volby a kapacity školičky. Provoz je od 7:45 
do 12:00h.; jídlo nezajišťujeme. Každý den má své 
širší konkrétní zaměření. V pondělí výuka angličtiny 
pro nejmenší (zajišťuje smluvní agentura), v úterý 
rozšířená hudební výchova a základy hry na flétnu, 
ve středu výtvarná činnost, čtvrtek je vyhrazen pro 
cvičení, v pátek jsou pracovní a výtvarné činnosti.  
Ve třídě jsou přítomni dva pedagogové – paní 
učitelka Dana a pan učitel Lukáš, takže výuku a péči 
o děti lze opravdu individualizovat. Každý měsíc 
posíláme všem rodičům dětí, které navštěvují 
školku, aktuální výukový program. V jeho rámci 
budou od jara opět organizovány výlety a kulturní 
akce. Další informace jsou na 
www.iherna.webnode.cz nebo Vám je rádi 
poskytneme, pokud napíšete na emailovou adresu 
ih.skolicka@gmail.com. Také můžete využít 
telefonní kontakt +420 603 517 530. Ozvěte se, 
přijďte se podívat, rozhodněte se. Přesvědčte se 
sami. Těšíme se na spolupráci.  

Holky, já vám fandím! 
 Jana Šoupalová,  
 www.mcmukarovsko.estranky.cz 

Dnes jsem si titulek vypůjčila z došlé pošty. Ta 
zpráva byla určena nám všem, co spolu děláme 
Mateřské centrum Mukařov-sko, a udělala mi 
velkou radost! Ale posílám tento fant dál a vzkazuji 
nyní všem maminkám: 

"HOLKY, JÁ VÁM FANDÍM!"  

A v době kašlů a rým a 
chřipek a zápalů plic o to 

víc!!! Naše každodenní práce 

s vlastními ratolestmi byla co 

do náročnosti na psychiku 
vyhodnocena jako rovna 

práci letových dispečerů, máme snad jen tu výhodu, 

že děti milujeme o něco více, než dispečer letadla. 

Mateřské centrum se snaží jak jen může(me) 
vám tuto trnitou cestu trochu zpestřit a ulehčit! 

Každý den dopoledne mezi 10 a 11:30 můžete 

s ratolestmi a přítelkyněmi a s kým jen chcete 
zavítat do naší herny. Nabízíme tvořivé kroužky, 

pohybové aktivity různé povahy a pro různé věkové 

skupiny, vzdělávání i jen tak prostor na kus řeči. 

Právě nyní jsme pro vás připravily další novinku – 
JOGU PRO DĚTI – ukázková hodina 7.2. od 10.00!!!  

A abychom se navzájem posousedsku ještě lépe 

poznávaly, jak dobře víte organizujeme i víkendové 

akce. Mikulášská besídka na začátku prosince se 
sešla s pozitivními ohlasy dětí, rodičů i čertů.  

Na 6.3. připravujeme opět masopustní průvod, 

chystejte masky a otvírejte dveře, stavíme se i u vás! 
Samozřejmě bude i Vynášení Morany (10.4.). Jestli 

nevíte, o co jde, přijďte se podívat! Detaily ještě 

upřesníme! 
 

P.S. – Možná na Mikulášské besídce došlo k záměně 

bot, pokud máte někdo doma zimní dívčí boty 

vel.28/29 zn. Tchibo se zbytky podpisu Adéla nebo 
Vlnař, my zase máme doma tytéž boty vel. 26/27, 

které nám nepatří a jsou malé ;-/ tel. 732 862 000  

P.S. 2 – Velice se omlouvám pokud někdy přijdete 

do herny a očekávaný program se nekoná! Je to 
nemocemi (Jana je s dětmi doma v karanténě a 

ostatním se nemoci také nevyhýbají…). 
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Kalendář akcí Mukařovska 
Únor 2011 
3. Focení žáků 9. tříd ZŠ 

Mukařov na ročenky 

4. Pololetní prázdniny  
v základní škole 

5. Domácí zabíjačka v 
Montgomery (od 11.00)  

7. JOGA pro děti - ukázková hodina v Mateřském 
centru v Příčné ul. (od 10:00)  

8. Vypnutí elektřiny - SRBÍN - nepůjde ul. Choce-
radská od ul. Na Dolách směr Svojetice, ul. Nad 
Obcí, kamenictví, ulička k čp. 22.  

12. Hasičský ples SDH Žernovka v Montgomery - 
Hrají  HOM-BRE (od 20.00)  

14. Vypnutí elektřiny - MUKAŘOV - nepůjde ul. 
Školní, řeznictví, potraviny, restaurace Na Bu-
dech, ul. Vysoká, Nad Vysokou, U Zelené cesty od 
ul. Školní po ul. Charitní, škola a školka - školka 
bude uzavřena.  

14.-18. Jarní prázdniny ve škole 

19.  Ples Sportovců v Sokolovně 

21.-26. Lyžařský výcvikový kurs ZŠ - Penzion Skol, 
 Rokytnice nad Jizerou 

26.  Uzlování - soutěž mladých hasičů  

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Přátelské zápasy  kopané TJ Sokol Mukařov na str. 7 
 

 
Březen 2011  
4. Ples Základní školy Mukařov v Sokolovně 

5. Dětský karneval  
SDH Mukařov v Sokolovně 

6. Masopustní průvod, sraz v 15.00 hod. na muka-
řovské návsi (Mukařov-sko a o.s. Pro Srbín) 

7. Divadelní představení ochotnického spolku -  
S čerty nejsou žerty - pro žáky základní školy  

8. Den otevřených dveří v mateřské školce 

15. Zápis do mateřské školky v Mukařově – bližší  
informace budou v předstihu na webových  
stránkách školky a obce 

26. Hasičský bál SDH Mukařov v Sokolovně 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

2.4. Divadelní festival Mukařovský PIŠTĚK 
v Sokolovně, program bude upřesněn 

Změna akcí vyhrazena 

  

  
 

Koncert Společná věc 2011 – 2.3. v Říčanech 
 

Zveme vás na unikátní koncert Tomáše Pfeiffera, který rozeznívá Vodnářský zvon. Zkuste vstoupit 
do jedinečného světa rezonance, tajuplných tónů, které dle odkazu pradávných generací pomáhají 
harmonizovat celou bytost. To vše provází jedinečná parabolická filmová projekce s 3D efektem. 
 

Koncert se koná 2.3. 2011 v 19.00 hodin v Městském kulturním Středisku Říčany, 17. listopadu 214, 
vstupenky v ceně 140,- a 100,- (studenti, ZTP,děti, důchodci) si můžete zakoupit v Městském kul-
turním středisku Říčany tel: 323 602 456 nebo se slevou objednat na www.dub.cz, kde také nalez-
nete další informace. Informace o koncertě 606 585 719. 

INZERCE 


