
 
Letem, světem, létem   
  Vítek Šoupal, Mukařov‐sko 

Léto  je  ve  své  polovině  a  v  médiích  vládne 
okurková sezóna. Prezident  i premiér a vicepremi‐
éři  vlády  odletěli  do  světa  na  dovolenou  a  zemi 
vládne na 4 dny ministr práce a sociálních věcí.  

Na rozdíl od celorepublikového klidu se v našich 
obcích během  léta pravidelně děje většina  investič‐
ních  akcí,  což  potvrzuje  i  článek  (nejen)  o  nočních 
starostech  starosty.  Taktéž mukařovské  zastupitel‐
stvo  si na  rozdíl od poslanců a  senátorů prázdniny 
nevybralo. Na konci  července schvalovalo další roz‐
počtovou změn, která reflektovala pět dotací, které 
obec v létě obdržela. 

Na straně 3 najdete několik článků s obecní té‐
matikou.  Skoro  každého  z  nás  se  dotkne  navýšení 
koeficientu  daně  z  nemovitosti  na  rok  2012,  které 
proběhlo již v květnu. Obec se tak snaží vylepšit svůj 
rozpočet, který  ještě dlouho nebude dostačovat na 
pokrytí  všech potřeb  našich dlouhodobě podinves‐
tovaných  obcí.  Smutným  příběhem  je  vandalismus 
na mukařovském hřbitově a opakující se nepořádek 
v  obci  a  jejím  okolí,  který  je  Vámi  diskutován  na 
obecním webu. 

Na dalších stránkách Vám přinášíme něco málo 
z  historie Mukařova. Můžete  se  podívat  na  to,  jak 
podle staré kroniky vypadal původní barokní koste‐
lík. Stával na místě dnešního hřbitova a v 2. polovině 
19. století byl kvůli velké zchátralosti zbořen a místo 
něj byl postaven stávající pseudogotický. 

Prostřední část časopisu jako již tradičně přináší 
reportážičky  z  akcí,  které  uspořádaly  organizace  a 
spolky v našich obcích – Mukařovu, Srbíně a Žernov‐
ce – v měsících červnu a červenci. Oproti jindy je (dí‐
ky času dovolených) tato část poněkud užší. Ale na‐
konec  jsme  se  při  sestavování  časopisu  poprali  i  s 
touto sekcí relativně bez ztráty kytičky. 

 
No  a  co  je  před  ná‐

mi? Z  letních  zábav  je  to 
bezesporu  tradiční  mu‐
kařovská  pouť,  která  le‐
tos  vyvrcholí  o  víkendu 
20.‐21.  srpna  doplněná  
o sobotní ohňostroj. 

Pomineme‐li  konec 
srpna  spojený  s  koncem 
prázdnin,  na  což  se  asi 
nikdo ze školou povinných nijak netěší, pak tu bude 
pro nejmenší v druhé polovině  září Pochod pohád‐
kovým lesem na Srbíně.      

Užijte si příjemný a ničím a nikým nerušený zby‐
tek léta a na viděnou na pouti! 
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Nejen noční strasti starosty 

Rudolf Semanský, starosta obce 

I  když  dnešní  název  „starostí“ může  znít  tak 
trochu  zavádějícím  způsobem,  předesílám,  že  se 
zde nedočtete žádné pikantnosti z nočního života. 
Protože však pokaždé  řeším,  co napsat, aniž bych 
se  opakoval,  nedávné  události  mne  inspirovaly, 
abych  zmínil  i  druhou,  možná  nepříliš  známou 
stránku  starostování  na  obci  podobné  velikosti. 
Leckdo by si mohl myslet, že kromě sezení v kance‐
láři  úřadu,  vyřizování  administrativy  nebo  rozdá‐
vání povolení  a  úkolování  zaměstnanců, případně 
zastupitelů  toho  starosta až  tak moc na práci ne‐
má. 

Nepovažuji za nutné zde vypisovat výčet dalších 
činností  starosty v pracovní době  i mimo ni, ale co 
dle mého  stojí  za  zmínku  je  ‐  někdy méně,  někdy 
více ‐ časté řešení nočních událostí. 

To  zpravidla  uprostřed  noci  zazvoní  telefon  – 
někdy s neznámým  číslem, někdy dokonce s  číslem 
utajeným a  je  třeba  řešit problém – zatoulaný pes, 
ať  již  se  známkou nebo bez, přejetá nebo  zraněná 
lesní  zvěř,  leckdy  i  uhynulý  pták  (obava  z 
medializované  ptačí  chřipky  stále  nezmizela), 
asistence při zajištění odcizeného nebo opuštěného 
vozidla,  vykradení  novostaveb,  hluční  sousedé, 
dokonce  i  svědecká  přítomnost  při  policejním 
zásahu. Dopředu se nikdy nedá odhadnout, nakolik 
bude  situace  vážná  nebo  úsměvná,  vždy  se  ale 
nějakým způsobem musí řešit. 

Samozřejmě,  že  se  najdou  i  tací  spoluobčané, 
kterým  patrně  činí  radost  kupříkladu  nad  ránem 
zavolat, že jim kolem domu chodí cizí pes a že se cítí 
ohroženi,  případně  jsou  schopni  hnát  policejní 
hlídku  k  uhynulému  kosovi  na  polní  cestě  a  ještě 
chtějí podat  zprávu o výsledku. Ve většině případů 
jde ale skutečně o vážné věci. 

I když, právě u zaběhlých psů  je problém s tím, 
že někteří  „tuláci“ považují  za  svůj  revír  celou  ves, 
aniž by  ale  kohokoli ohrožovali. Ale –  zpravidla po 
dramatickém  televizním  šotu  o  agresivním  útoku 
psa se najde někdo aktivní a rozhodne se takového 
pejska  anebo  spoluobčany  před  ním  „zachránit“. 
Většinou  to  dopadne  tak,  že  není‐li  zjištěn  jeho 

majitel, pes je zajištěn odchytovou službou a cca po 
týdnu  odvezen  do  útulku.  Nechci  samozřejmě 
podobnou  situaci  zlehčovat  a  vím,  že  v  případě 
agresivních psů je zásah nezbytný, ale tady většinou 
na  pejska  někde marně  čeká  jeho majitel,  obvykle 
starší člověk, který je zvyklý, že pes se vždy večer po 
„vycházce“  vracel. A  to  nemluvím  o  tom,  že  tento 
zásah  samozřejmě  vedle  času  stojí  obec  i  nějaké 
peníze…  Co  se  týká  dalšího  problému  ‐  rušení 
nočního  nebo  víkendového  klidu,  třeba  ze  strany 
nepříliš  ohleduplných  sousedů,  na  nejbližším 
zasedání  zastupitelstva  bude  zřejmě  k  této  věci 
přijata  příslušná  obecně  závazná  vyhláška,  která 
bude po schválení opravňovat Policii ČR k zákroku a 
udělení pořádkové pokuty. 

Máme léto a k němu patří i tradiční mukařovská 
pouť – jako každoročně vyjadřuji své přání, aby nám 
ji nepokazilo počasí a dodávám, že  letos zde budou 
atrakce po dva víkendové týdny – nejdříve 13. a 14. 
srpna  a  hlavní  pouť  pak  bude  probíhat  20.  a  21. 
srpna.  Na  sobotu  20.  srpna  je  samozřejmě  opět 
připraven velkolepý ohňostroj a po oba dva  čtvrtky 
11. a 18. pak dohodnuta sleva na všechny atrakce. 

V letošním létě ale zatím těch vyloženě horkých 
dní, kdy by se dalo kupříkladu koupat, příliš nebylo, 
nicméně  již  tradičně se příchod  léta dá bezpečně a 
neomylně  poznat  v  Žernovce,  kde  s  nástupem 
letních  měsíců  a  prázdnin  pravidelně  razantně 
stoupne  spotřeba  vody  –  zřejmě  v  důsledku 
napouštění  bazénů  –  a  stává  se  tak,  že  vodu 
nakonec  nemá  nikdo.  Chystáme  v  této  souvislosti 
určitá  opatření  a  řešení,  voda  ve  vrtech  ale 
rozrůstající  se  Žernovce  přestává  stačit  a  protože 
obec  v  nejbližší  době  nebude  mít  prostředky  na 
budování dalších vrtů, dodávky vody bude v  letních 
měsících zřejmě třeba regulovat.  

 Jak  jste  si možná  povšimli,  letos  již máme  za 
sebou  opravy  silnic  a  probíhá  dokončení  části 
chodníku  směrem  do  Žernovky,  na  který  obec 
obdržela  dotaci.  Z  další  dotace  je  pak  realizováno 
volnočasové  centrum  u  základní  školy Mukařov  a 
rádi bychom  ještě  v  letošním  roce  realizovali nebo 
alespoň  zahájili  další  akce,  o  kterých  si  ale  zatím 
netroufám hovořit. Takže o nich třeba příště. 
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Vandalové řádili na hřbitově 

Marcela Eichnerová, místostarostka obce 

Vytržené  vázy,  lampičky,  kovové  destičky  se 
jmény  ... žalostný pohled se nabízí v těchto dnech 
na mukařovský hřbitov pozůstalým, kteří mají své 
zemřelé pochované zejména v urnovém háji. 

Neznámí  zloději  se  dopustili  v minulých  dnech 
nehorázného  vandalství,  které  nelze  nazvat  jinak, 
než hyenismem. Klid  zemřelým  jim asi nic neříká a 
udělali tak nemalé starosti pozůstalým. Z náhrobků 
ukradli  několik  desítek  hlavně  nerezových 
hřbitovních  váz,  nerezových  hřbitovních  lamp  a 
množství  jich  poničili.  Škoda  tak  dosahuje  desítek 
tisíc korun. K události došlo pravděpodobně v noci, 
vandalové si vyhlédli odlehlejší zadní část hřbitova.  

Takovéto hromadné ničení a krádeže kovových 
ozdobných  předmětů  ze  hřbitovů  se  stávají  v 
poslední době, bohužel, stále častěji. Nenechavcům, 
kteří za prodaný kov do sběrných surovin dostanou 
pár korun, není svaté ani 
pietní  místo,  jakým 
hřbitov je. Pro pozůstalé 
je však oprava nákladem 
několika  set  nebo  tisíc 
korun.  

Ve  snaze  co  nejvíce 
omezit  další  krádeže  a 
vandalství  byla 
uzamčena  zadní  vrátka 
do  urnového  háje. 
Hřbitov  je  tak  přístupný 
pouze  hlavním  vchodem.  Občané  by  si  měli  pro 
jistotu hroby překontrolovat a případně se obrátit s 
oznámením o způsobené škodě na služebnu Policie 
ČR  v  Říčanech,  která  událost  šetří,  dělá  seznam 
poškozených a zjišťuje výši škody. 

 

 

Zvýšená daň z nemovitosti 
Daň z nemovitosti (DZN) tvoří dvě dílčí daně – 

daň ze staveb a daň z pozemku. Obě daně mají od‐
lišný  způsob  zdanění.  Povinnost  platit  tyto  daně 
vzniká na základě vlastnického nebo uživatelského 
vztahu k majetku a jejich úhrada je vyžadována bez 
ohledu na příjmy vlastníka.  

Mukařovské zastupitelstvo na svém květnovém 
zasedání mimo  jiné  rozhodlo  o  změně  koeficientu 
výpočtu  daně  z  nemovitosti.  DZN  je  jediným  pří‐
jmem obce, který může zastupitelstvo ovlivnit a kte‐
rý  celý  putuje  do  obecní  pokladny.  S  ohledem  na 

dlouhodobou  podinvestovanost  obce  tak  byla  
z 5‐ti  variant, které  zpracoval  Finanční  výbor obce, 
zastupiteli vybrána varianta relativně výrazného na‐
výšení  koeficientu.  Pro  nemovitosti  a  zastavěnou 
plochu byl stávající koeficient 1,4 navýšen na 3 (ten‐
to  koeficient  bylo možné  zvýšit  až  na  4).  Jedná  se  
o  budovy  jak  trvale,  tak  jen  rekreačně  využívané.  
U  zahrad    zůstal  koeficient  nezměněn  na  1,4.  
Usnesení o navýšení  koeficientu bylo přijato  všemi 
přítomnými zastupiteli. 

Předpokládaný  dopad  na  poplatníky  tím  i  na 
obecní pokladnu pro rok 2012, odkdy bude koefici‐
ent platit, je navýšení plateb za daň z nemovitosti na 
cca 2,5 milionu Kč ze stávajících 900 tisíc. Zastupitel‐
stvo  rozhodlo o  tom,  že peníze vybrané  z DZN bu‐
dou ukládány na separátní účet a používány na roz‐
vojové projekty v našich obcích.   (všo) 

 

 

Poplatky za komunální odpad 
platí i pro chataře 

Z diskusního fóra www.mukarov.cz  

Jarka píše ‐ 12.7.2011 (16:44) 
Asi  mam  nejake  stesti  na  neplatice  popelnic. 

Dnes  pri  ceste  do  prace  se  mi  opet  ptala  jedna  
chatarka kde  je cerna popelnice na normalni odpad 
Asi  taky nebudeme platit, ale nam by  to urcite ne‐
proslo 
RuDD (starosta obce) reaguje ‐ 13.7.2011 (09:40) 

…  ještě  jednou: zatímco před pár  lety chataři (a 
nejen  oni)  skutečně  za  likvidaci  odpadu  neplatili, 
před  cca  5  lety  jsme  zavedli  systém,  kdy  i  chataři 
jsou  povinni  uhradit  přinejmenším  tzv.  kvartální 
svoz  ‐  tedy poplatek  za  letní odvoz odpadu. V  této 
souvislosti mohli  využívat  buď  zapůjčené  120L  po‐
pelnice, pytle, které mají  logo svozové společnosti a 
svozová firma je sbírá v rámci čtvrtečního svozu od‐
padu  a  nebo Vámi  zmiňované  kontejnery,  které  se 
vždy v létě rozmístily k těm na tříděný odpad. Proto‐
že „černé" kontejnery byly  zneužívány nejen  lidmi  z 
dalekého  okolí,  ale  i  chataři,  kteří  „zapomněli"  za‐
platit, letos byl tento typ svozu zrušen a k dispozici je 
pouze  varianta  120L  popelnic  a  nebo  pytlů,  které 
chatař obdrží po uhrazení poplatku na úřadě. A  že 
věřte,  že  chataře máme  evidovány  ‐  pouze  neznají 
obecní vyhlášku a tak někteří asi čekají, že jim pytle 
budeme roznášet chatu po chatě ... :‐))) 

 

[Více  informací  o  poplatcích  za  odpady  na  webu 
www.mukarov.cz  v  sekci  „Obecní  zastupitelstvo  / 
Vyhlášky" nebo telefonicky na úřadě: 323 660 246] 
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Obecní kronika  Jaromíra Pokorná, kronikářka obce

Podle zákona o obcích, musí mít každý obecní úřad kroniku, která je psaná ručně společně s fotodo‐
kumentací. Obecní úřad Mukařov tuto kroniku má! 

První  psaná  kronika  Mukařova  je  evidována  od 
roku 1945, kterou psal p. Florián –  z ní pochází  i pře‐
kreslená kresba starého mukařovského kostelíku, který 
stával na místě dnešního hřbitova (viz obr. vpravo). Ná‐
stupcem p. Floriána se stal p. Sýkora, který v roce 1975 
ze  zdravotních  důvodů  musel  tuto  činnost  ukončit. 
Psaní obecní kroniky se ujala pí. J. Kovaříková. Poslední 
záznamy končí v roce 1983. Dlouhých dvacet let nejsou 
žádné písemné záznamy o dění v obcích.  

V  roce  2003  mne  obecní  zastupitelstvo  oslovilo, 
coby  dlouholetou  obyvatelku  a  členku  SDH Mukařov, 
s žádostí o pomoc a následné pokračování psaní kroni‐
ky Mukařov‐Žernovka‐Srbín. Obecní kroniku, kde se za‐
znamenávají  všechny důležité události  v  obcích, nově 
vzniklých organizacích a práce OÚ, píši již osm let.  

Náměty ,  informace a návrhy, o kterých si myslíte, 
že by měly být zaznamenány v kronice, můžete zasílat 
na e‐mailovou adresu  jarupokorna@seznam.cz. Z kro‐
nik, které  jsou a budou uchovány, může další naše ge‐
nerace čerpat informace o práci a událostech, které se 
uskutečnily v letech dnešní doby. 

 

 

Mukařovský kostel a pouť   Vítek Šoupal, o.s. Mukařov‐sko 

První zmínku o kostele v Mukařově nalézáme  již ve 14. století  (kostel Nanebevzetí Pany Marie  ‐ ve 
století XIV. farní). Později byl kostel po nějakou dobu v rukou utrakvistů a připojen ke Kostelci nad Čer‐
nými Lesy. Obec Mukařov byla za 30‐leté války od Švédů spálena a fara zanikla. Roku 1790 byla zřízena lo‐
kálie, která byla roku 1855 povýšena na faru. 

Původní kostel byl obdélníkového půdorysu (viz črta ze staré obecní kroniky na obrázku výše). Východní 
část starého kostela, který byl v 2. polovině 19. století kvůli značné zchátralosti zbořen, zaujímal presbytář 
oddělený od lodi obloukem. Uprostřed jižního bloku stála věž čtvercového půdorysu. Při bourání kostela byl 
v každém  rohu chrámové  lodi nalezen kámen  s důlkem  ‐ v  těchto důlcích byly  z olova ulité  symboly  čtyř 
evangelistů. Původně byl kostel vyšší, později bylo klenutí sníženo. Uvnitř byly nalezeny stopy původní mal‐
by. Nad sakristií byl vytesaný znak s nápisem: „Benda Hula ze Srbína". Současný kostel byl zbudován v letech 
1890‐1893 a byl vysvěcen 13.8.1893 světícím biskupem Ferdinandem Kalousem. Nový kostel je slohu pseu‐
dogotického. Vzhledem k tomu, že v okolí Mukařova se nachází velké množství lomů, byl kostel vystaven ze 
žulového kamene. Okna jsou široká a hrotitá, ale bez kružeb. Věž má jehlanovitý charakter. 

Pouť v Mukařově se pravidelně koná na začátku druhé poloviny srpna, tj. o víkendu 15. srpna nebo po 
něm, kdy je v církevním kalendáři svátek Nanebevzetí pany Marie, která je patronkou kostela v Mukařově. 

Dnes se poutě konají na „Charitní  louce" mezi Charitou, školou a školkou (tj. u křižovatky cest na Žer‐
novku a do Babic), původně se až do 50‐tých let 20. století vše odehrávalo na louce za kostelem vedle hřbi‐
tova a pak také na návsi před obecním úřadem  ‐ dříve školou. Pravidelně se od 70.  let 20. století také při 
pouti koná chovatelská výstava drobného domácího zvířectva v areálu za obecním úřadem. 
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1. Pochod sokolů při pouti 
(po 1. sv. válce) 

2. Pohlednice "Pouť v Mu-
kařově" – Jožka Ryšavá-
Kačírková (za 1. repub-
liky) 

 

3. Pouť na návsi před poš-
tou (okolo roku 1970) 

 

4. Pouť na charitní louce z 
houpačky (rok 1978) 

5. Pouť na charitní louce z 
kolotoče (rok 1978) 
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Velký dětský den s hasiči  www.hasicimukarov.cz  

Pokud  nám  někdy  štěstí  přálo,  bylo  to  právě 
v neděli 12.června, kdy  jsme pořádali  letošní dět‐
ský den s hasiči. Od rána neustávající déšť mnohé z 
nás odrazoval od pořádání této veliké akce pro dě‐
ti. Nepodlehli  jsme však a opustili plán „B“, který 
spočíval v redukci soutěží a zajištění zázemí v gará‐
žích požárního domu. Horké linky na centrálu hasi‐
čů v Praze a  získané  informace nám avizovaly,  že 
počasí by se mělo umoudřit. Uvěřili  jsme a dobře 
jsme udělali !!! Necelou hodinu před oficiálním za‐
hájením dětského dne se počasí umoudřilo. Vysvit‐
lo očekávané sluníčko, nebe zmodralo a nám všem 
se  zlepšila nálada. Tu nám později  ještě  vylepšila 
veliká účast a to nejen dětí ale i dospělých. 

Jako v letech minulých byla pro děti připravena spousta soutěží, občerstvení a ukázky techniky integro‐
vaného záchranného systému  (pro neznalé Hasičů, Policie a Zdravotní záchranné služby). Chybět nemohly 
ani atrakce ‐ osvědčený skákací hrad a letos novinka Facepainting neboli malování na obličej. Děti za své vý‐
kony dostaly tašky plné odměn, jimž letos vévodil létající talíř ‐ frisbee a cukrová vata. Nechyběla ani zmrzli‐
na, balónky nafouklé heliem, ovoce a další sladkosti. 

V občerstvení letos nekompromisně vedly „mega“ palačinky s marmeládou, nutelou, šlehačkou a jaho‐
dami, které byly  těsně  stíhány  spotřebou hranolek a párků v  rohlíku. Ani malinová  limonáda nezůstávala 
opodál. Děti a jejich doprovod spořádaly téměř 300 ks palačinek, 200 ks párků v rohlíku, 150 litrů limonády a 
ostatní už nikdo radši ani nepočítal. 

Další novinkou byl letos stánek LIFE RESCUE ‐ záchranářů z Prahy. Tito profesionálové nejen že rozdávali 
dětem  za  jejich  znalosti v oblasti  zdravovědy odměny, ale naučili přítomné dospělé  jak  správně provádět 
neodkladnou resuscitaci, tedy soubor jednoduchých úkonů, jimiž může každý z nás zachránit druhému život. 
Novou disciplínou bylo překonání hasičské kladiny, kterou si pro děti připravili mladí hasiči se svými vedou‐
cími. Ti také přítomným předvedli požární útok a dokázali, že i oni umí zacházet s „dospěláckou“ stříkačkou a 
hadicemi.  

Závěr dětského dne patřil pěnové show. Z průzkumů u přítomných dětí byla právě pěna tím, na co bu‐
dou nejvíce vzpomínat. Doufejme, že si na hasiče vzpomenou i při hrátkách s létajícím talířem či při kreslení 
s pastelkami, které nalezly v dárkových taškách. Za pořadatele mohu prohlásit, že budeme dlouho vzpomí‐
nat na to, jaké vyšlo počasí, na hojnou účast a již brzy začneme přemýšlet, co vymyslíme na ročník příští. 

Závěr tohoto příspěvku bude  již tradičně patřit všem, kteří se na přípravě, průběhu a úklidu dětského 
dne  s hasiči podíleli. Mimo  členy našeho  sdružení, 
kterým patří největší dík, nesmíme zapomenout na 
naše  sponzory  a  ostatní,  kteří  přispěli  k  tomu,  že 
jsme mohli  tuto  akci uspořádat.  Letos  to byli  spo‐
lečnost K2L cz,s.r.o., DPD CZ  s.r.o., Obec Mukařov, 
A‐M  kovo,  o.s. Mukařov‐sko,  Skupina  ČEZ, Marius 
Pedersen  a.s.,  Life  Rescue  Praha,  T‐mobile  Czech 
Republic, Policie ČR, ČPP pojišťovna, ČSOB pojišťov‐
na, Pragomedika Plus, a.s., Ovoce ‐zelenina Budský, 
Pekárna OSCAR  a  Sdružení  hasičů  Čech Moravy  a 
Slezska. Všem  ještě  jednou touto cestou děkujeme 
a vážíme si jejich přístupu.      
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Léto na Žernovce  Matěj Mlčoch, SDH Žernovka 

Stejně jako každý rok je SDH Žernovka v letních měsících ve spíše klidovém režimu díky dovoleným a 
prázdninám, kterých si užívají místní domorodci. Z hlediska hasičských aktivit však musím říct, že vrcholí 
dokončovací práce na hasičské zbrojnici, která je těsně před dokončením a kolaudací.  

Rozmanité počasí nám  také připravilo práci navíc  v podobě několika  technických  zásahů na  spadané 
stromy, problémy s přívalovou vodu a požár  černé skládky bio odpadů ze 
zahrádek  srbínských občanů, kterou  likvidovala HZS  Říčany,  JSDHO Muka‐
řov a JSDHO Žernovka.  

Dětské hřiště na Žernovce, zbudované svépomocí žernovských hasičů s 
přispěním obecního úřadu, které zkrášlilo prostor vedle hasičské zbrojnice, 
je hojně využíváno dětmi z celého okolí. O víkendech zde pravidelně sportu‐
jí místní hasičky na volejbalovém hřišti a nohejbalisté si zde dávají odpoled‐
ní dostaveníčko.  Přeji všem občanům příjemné a ničím nerušené léto. 

 

 

Z webu a diskuse základní školy  www.skolamukarov.ic.cz  

Píšeme knížku (pí uč. Váňová) 
V  rámci podpory  čtenářské gramotnosti si  žáci  šesté  třídy   vyzkoušeli  tvorbu vlastní 

knihy. Byli rozděleni do devíti různorodých skupin a po dobu dvou měsíců v  hodinách in‐
formatiky a čtenářské dílny tvořili knížku. Téma nebylo pevně stanoveno, a tak se objevily 
strašidelné příběhy, pohádky nebo  sci‐fi.  Své příběhy  žáci doplnili  vlastními  ilustracemi, 
které pomocí skeneru přenesli do textů. Po kontrole vše vytiskli, z barevných papírů vytvo‐
řili desky a nakonec ručně svázali. Výsledek je úžasný, knížky se dětem opravdu povedly.  

Diskusní fórum školy – kapacita tříd a družin 
Anonym píše ‐ 14.7.2011 
Dobrý den,musím vam tímto sdělit,že  jsme zklamáni z počtu dětí v kontejnerové přístavbě.Z puvodních 

20dětí v jedné třídě jich má být 27.Tento počet v tak malém prostoru snad není možný jak z hygienického,tak 
z učebního hledíska.Je mi líto žáků i paní učitelky.Neuvažujete o otevření 3 učeben,jak jste původně chtěla? 

Jana Novotná (ředitelka ZŠ) reaguje ‐ 15.7.2011 

… od září 2011 se nám podařilo navýšit kapacitu družiny z 78 dětí na 100. Pokud toto nebude stačit, uva‐
žujeme o opětovném otevření každodenního kroužku , který na naší škole pracoval již 2 roky.Vzhledem k to‐
mu,  že  se  dosavadní  vychovatelka  tohoto  kroužku  stala  družinářkou,  nemám  zatím  nikoho,  kdo  by  tento 
kroužek vedl. Měl/a byste zájem? Z družiny si děti vyzvedávají jejich rodiče, případně na základě písemného 
sdělení odcházejí samy. Stejným způsobem je to po vyučování. Děti jdou po obědě buď do družiny nebo do‐
mů. Na zastávku odcházejí samy, škole končí povinnost koncem výuky. 

Ráda bych Vám vyhověla s méně početnými 1.třídami, sama vím, že tento počet  je pro děti  i samotné 
paní učitelky špatný. Nicméně zákon uvádí, že počet   dětí   ve třídách je povolen do 31 (+‐4!), pak se teprve 
dělí. Dosavadní malé počty byly právě proto, že si sama myslím, že v 1.třídě je menší počet dětí vhodnější, i 
když je to pro školu ekonomicky nevýhodné. V letošním roce tak ale učinit nemůžu, protože nám končila pou‐
ze 1 třída devátá a já již nemám prostory pro další třídu. Na celé škole máme jen jednu třídu volnou na dělení 
jazyků (od 3.tříd = 2 třídy =3 skupiny), která je navíc velmi malá. Nestačí nám škola ani po kontejnerové pří‐
stavbě. V současné době probíhají  intenzívní jednání o další přístavbě, ale jedná se skutečně o velkou inves‐
tici a není to jednoduché. Můžete se o tomto informovat i na obecním úřadě. A co se týká počtu dětí ve stá‐
vajících  kontejnerových  třídách  ‐  po  kolaudaci  a  veškerém  zhodnocení  jsou  třídy  koncipovány  a  jsou 
hygienicky schválené pro 30 dětí. 

Snad Vám bude moje odpověď stačit , pokud ne, jsem ochotna po dovolené s Vámi dále diskutovat. Ale 
moc by mne potěšilo, kdybych věděla, s kým mám tu čest. Jana Novotná, ředitelka školy 
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V Příčné Alternativní školička a nově i kroužky pro první stupeň   
                  Veronika Vaněčková, AŠ/IH 

Skončil  další  školní  rok  a  na  řadě  je malé  ohlédnutí  zpět.  Byl  to  rok  plný  akcí:  divadelních  před‐ 
stavení  pro  děti,  výletů,  her  a  dalších  zážitků.  Děti  povyrostly, mnohému  se  naučily,  staly  se  samo‐
statnější, zručnější, chytřejší. Hodně z nich odchází do státní mateřské školy, kam byly přijaty, k nám na‐
stoupí noví žáčci. 

Od září máme ještě několik volných míst pro děti od 3 let věku na 1‐5 dní v týdnu (počet je možno zvolit 
dle přání a potřeb rodičů, ale dle kapacity školičky v jednotlivé dny). Provoz školičky je od 7:45 do 12:00h.; 
jídlo nezajišťujeme. V případě nemoci dětí  je možné docházku nahradit  (dle  volných míst),  jinak  vracíme 
poměrnou částku měsíčního poplatku. Cena se odvíjí podle počtu dní v týdnu. Pokud máte zájem o další in‐
formace, neváhejte nás kontaktovat. 

Používáme  metody  podle  Rámcově 
vzdělávacího  programu  pro  MŠ  s  prvky 
Montessori pedagogiky. Snažíme  se o podporu 
individuálního rozvoje a vzdělání od nejútlejšího 
věku  úzce  navazující  na  spolupráci  s  rodiči.  V 
rámci  programu  sledujeme  kompletní  rozvoj 
osobnosti dítěte; cílem je podnítit zájem v rámci 
řízené  činnosti v nejrůznějších oblastech, např. 
cvičení  jemné  a  hrubé  motoriky,  podpora 
zdravého  dýchání,  upevnění mravních  hodnot, 
procvičování  výslovnosti  na  základní 
logopedické  úrovni,  ale  i  základy  anglického 
jazyka a hra na flétnu. K tomu patří také volná hra dětí a pobyt venku. Krom toho jako doplnění celistvosti 
jsou  vždy  od  jara  organizovány neformální  akce  formou  výletů,  návštěvy  divadel  a  jiné  i  interaktivní 
programy.  

Každý den výuky má své širší konkrétní zaměření. Základy angličtiny pro nejmenší a  jazyková výchova 
jsou na programu v pondělí, rozšířená hudební výchova a základy hry na flétnu v úterý, ve středu a v pátek 
jsou  na  programu  pracovní  a  výtvarné  činnosti,  čtvrtek  je  specifikován  pro  cvičení  a  pohyb.  Měsíčně 
posíláme všem rodičům dětí, které navštěvují školku, aktuální výukový program.  

 

Současně nově počínaje říjnem nabízíme odpolední volnočasové aktivity pro úzký kolektiv  ‐ cca 8‐10 žáků 
1.–5. třídy ZŠ a též pro předškoláky:  

Pondělí     Flétna            cena 1350Kč/pololetí 
    (vyučovací hodiny v délce 45 minut podle pokročilosti 14 – 18.30h.) 

Pondělí a čtvrtek   Základy hry na kytaru a zpěv      cena 1350Kč/pololetí 
    (vyuč. hodiny v délce 45 minut podle pokročilosti čt – začátečníci od 14‐17h., po navečer ‐ pokročilí) 
 

Upřesnění informací bude u zápisu pro tyto další plánované aktivity: 
Úterý nebo středa  Škola nanečisto ‐ cílená předškolní příprava   cena 1000Kč/pololetí 

    (před zápisem do 1. tříd a před nástupem k povinné školní docházce, též spolupráci s psycholožkou 
    a logopedkou – od 13:30‐15h., případně ještě od 15:00‐16:30h.‐ dle zájmu) 
    Rukodělné pracovně‐výtvarné aktivity    cena 1000Kč/pololetí 
    (činorodý program v délce 1,5hodiny od 13:30‐15h a od 15‐16:30h.) 
 

Zápis  dne  5.9.2011  od  15‐17h.  –  zadní  vchod  do  školičky  –  budova  družiny,  Příčná  61, Mukařov. 
Přijímáme děti do naplnění kapacity, při nenaplnění alespoň 6 žáky nebude kroužek otevřen. 

Další užitečné a upřesňující  informace najdete na našich webových stránkách www.iherna.webnode.cz 
nebo je rádi upřesníme, pokud napíšete na e‐mail ih.skolicka@gmail.com. Ozvěte se, přijďte se podívat, pře‐
svědčte se sami, rozhodněte se. Těšíme se na spolupráci.  



 

  –  dvouměsíčník pro Mukařov, Srbín a Žernovku –  4/2011                                                         Strana  9 
 

 
Ploché bříško a chytré hlavičky  
  Helena Vlnařová, MC Mukařov‐sko 

Mateřské centrum Mukařov‐sko zdraví všechny děti, rodiče i prarodiče. Doufáme, že si užíváte prázd‐
nin a v září se všichni setkáme u nás v herně v Příčné ulici nebo v sokolovně.  

Zahájili bychom již v pondělí 5. září od 10 hodin cvičením pro děti v herně a 
odpoledne od 16.30 hodin tradiční výtvarkou, kde si budeme vyrábět rámeček 
na fotografie z prázdnin (program dalších lekcí bude uveřejněn na webu).  

Dále se můžete těšit na středeční zábavné cvičení od 10 hodin. V září určitě 
začne  i  cvičení  v  sokolovně a  také nový  kroužek  „Chytré hlavičky“,  který  jsme 
zkušebně zahájili v červnu a děti velmi zaujal. Hráli  jsme si s písmenky a čísly a 
učili  se  například  rozeznávat  světadíly,  státy  a města.  Dobrých  dvacet minut 
jsme věnovali rozboru trasy Titanicu na mapě ☺. Kroužek „Chytré hlavičky“ pro‐
bíhal ve čtvrtek od 16.30 hodin, některým maminkám by se však více hodil páteční termín, proto prosím na‐
pište na e‐mail mateřského  centra  (mc‐mukarov‐sko@seznam.cz) nebo volejte na  tel.: 777 997 315,  jaký 
den by Vám popřípadě vyhovoval (čtvrtek nebo pátek).  

V  září  také chystáme večerní korálkování pro maminky a nebude chybět ani oblíbené cvičení „Ploché 
bříško”.  O  všech  připravovaných  akcích  a  termínech  vás  budeme  včas  informovat  na  stránkách  MC 
(www.mcmukarovsko.estranky.cz). 

Těšíme se na vás a nezapomeňte, že mateřské centrum je tu pro Vás 

Za kolektiv Helena Vlnařová 
 

 

Výlet mateřské školky do Pohádkové země  
  www.msmukarov.estranky.cz  

V pondělí 13.června vyrazily děti z mukařovské školky na velký výlet do pohádkové země. Vybaveni 
batohy, sportovním oblečením, pláštěnkou a nezbytným malým kapesným od rodičů odjely ráno v osm 
hodin autobusy do Pičína, kde se kouzelná Pohádková země Vítězslavy Klimtové nachází.  

Vítězslava Klimtová je spisovatelka, grafička, ilustrátorka a objevitelka pohádkové země plné strašidýlek, 
skřítků, víl, rusalek, které s trochou  fantazie každý nalezne ve svém okolí. Hlavně malé děti si udělají svůj 
pohádkový svět ve svých představách. Pohádkový dům v Pičíně  je těchto postaviček a  jiných pohádkových 
bytostí plný od sklepa až po půdu. Zahrada v Pohádkové zemi není obyčejná ‐ je magická svým kouzelným 
jezerem, potůčkem a všemi obyvateli co v ní žijí. Děti si výlet i představení moc užily. 
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Fotbaloví žáci byli opět nejlepší  
  Zdeněk Týce, starosta TJ Sokol Mukařov 

V sobotu dne 18. června 2011 byla posledními zápasy zakončena jarní část fotbalo‐
vé sezony 2010‐2011. Až na tým dorostu se všechna naše družstva umístila v konečném 
pořadí v horní polovině tabulky.  

„A“ mužstvo dospělých si v jarní části soutěže výrazně polepšilo a skončilo nakonec 
se ziskem 39 bodů na pátém místě tabulky okresního přeboru. „B“ mužstvo dospělých 
udrželo podzimní výkonnost a umístilo se ziskem 50 bodů na 6. místě ve své skupině IV. 
třídy. Mužstvo dorostu nenavázalo na výsledky ostatních mukařovských družstev a nakonec skončilo se zis‐
kem 20 bodů na předposledním 15. místě dorostenecké soutěže okresního přeboru. Oddíl nejmenších  tj. 
přípravky  se ve své kategorii umístil na krásném 5. místě se ziskem 36 bodů, což je po odchodu některých 
hráčů do starších žáků opravdu úspěch. 

Samostatnou kategorií byli v sezoně 2010‐2011 naši starší žáci,  kteří ve své skupině okresního přeboru 
ani jednou za celý rok neprohráli. Z 20 odehraných zápasů 18 krát zvítězili a 2 krát hráli nerozhodně. V ta‐
bulce se umístili na 1.místě se ziskem 56 bodů při poměru branek 134:11. O postup do krajské 1.A třídy bo‐
jovali naši žáci v baráži s mužstvem SK Zeleneč na neutrálním hřišti v Babicích. Utkání o postup skončilo ne‐
rozhodně  2:2, když jsme neudrželi nadějné vedení 2:0. O postupujícím nakonec museli rozhodnout střely ze 
značky pokutového kopu. V  těchto byli úspěšnější hráči Zelenče, kteří  zvítězili nakonec po  těchto kopech 
3:2. 

Před novou sezonou, která začne prvními zápasy ve dnech 20 ‐21. srpna 2011,  je  třeba všem, kterým 
není sport v Mukařově lhostejný, popřát krásnou dovolenou a mládeži hezké prázdniny.    

 

 

Mukařovská kecka 2011  
  Jaroslava Kapustová, za výbor TJ Sokol Mukařov 

I když máme pomalu za sebou měsíc prázdnin, píši o Mukařovské kecce. Letošní jubilejní 35.ročník se 
konal 21. května a protože uzávěrka minulého  časopisu byla právě v  tento den nemohli  jsme dodat  in‐
formace o průběhu pochodu.  

Start kecky byl od 7 hodin ze sokolovny Mukařov. Účastnici si mohli vybrat mezi trasami 7, 15 nebo 25 
km. Na 7 km trať se vypravili většinou rodiče s dětmi a těch bylo 308. Na 15 km se rozhodlo jít 109 pochod‐
níků, 25 km  trať chtělo pokořit 24 odvážných.    Jako každý  rok  tak  i  letos nechyběly na všech kontrolách  
a v cíli vynikající koláčky, kterými se mohli pochodující posilnit. Na kontrole 7 km trati čekalo pro děti kromě 
opékání buřtíků i jízda na koních. V cíli pak každý účastník obdržel diplom a keramickou kecičku.  

Pochodu se účastnilo 449  lidí. Nejstaršímu účastníkovi bylo 78  let a šel 15 km. A protože  i počasí nám 
přálo, byli spokojeni nejen pochodující ale i pořadatelé. Na závěr bych chtěla touto cestou poděkovat všem, 
kteří zajišťovali přípravu a průběh této akce. Díky moc!  

 

 

Klub seniorek  Jaromíra Pokorná, za klub 
Již 15 let se Mukařovské babičky schází k posezení a přátelskému povídání. Prvních pět let tj. od roku 

1996 měly útočiště v družině ZŠ v Příčné ulici. Po rozšíření školních tříd, jim byla nabídnuta klubovna v po‐
žárním domě, kde jsou  letos již desátým rokem. „Babinky“, jak se jim občas říká, se scházejí každé pondělí   
v čase mezi 13 a 15.30, vyjma svátků a školních prázdnin. Za ty roky se zde vytvořila správná parta, kde v pří‐
jemném prostředí a u občerstvení, které si samy připravují, zavzpomínají na svá mladá léta, zhodnotí situaci 
dnešní doby a to vše s humorem. Při příjemném odpoledním klábosení často zapomínají na každodenní sta‐
rosti. „Babči“ rády přivítají mezi sebe  i další návštěvnice z Mukařova, ale  i ze Žernovky a Srbína. Věk není 
omezen. Stačí přijít první pondělí v září do požárního domu Mukařov a to je vše!  
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Kalendář akcí Mukařovska 
 

Srpen 2011 
20.+21.  Tradiční mukařovská 

pouť (atrakce zřejmě již od 
10.8.; ohňostroj v sobotu 
večer) 
Výstava drobného 
domácího zvířectva chovatelský 
areál za obecním úřadem (so+ne) 

 
 

Září 2011  
  10.  Za tři rohy ‐ praktický výcvik zásahových jednotek 

v okolí Mukařova (SDH Mukařov) 

  25.  Srbínský PoPoLes ‐ (start 15‐16:00) pochod po‐
hádkovým lesem od dětského hřiště v Třešňovce 
(pořádá o.s. Pro Srbín) 

 

Změna akcí vyhrazena 
 

UPOZORNĚNÍ OBECNÍHO ÚŘADU  
 Ve většině ulic našich obcí je dopravním značením zřízena   
               OBYTNÁ ZONA. S ohledem na to, že dochází k opakovanému 
nedodržování této značky, rozhodlo se zastupitelstvo obce Mukařov 
iniciovat kontrolu dodržování příslušného ustanovení zákona  
č. 361/2000 Sb. V následujících měsících bude nad dodržováním 
pravidel chování řidičů v Obytné zóně dohlížet Policie ČR. Pro ty, kteří 
si nejsou významem značky obytná zóna jisti, vybíráme ze zákona: 

- V Obytné zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km/h !!!  
Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům,  
které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo.  

- Stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště, 
význam značky je shodný se Zákazem stání. 

- Chodci zde smějí užívat komunikaci v celé její šířce.  
- Hry dětí na těchto pozemních komunikacích jsou dovoleny. 

 

začátek a konec 
Obytné zóny 

A  D  V  O  K  Á  T  N  Í     K  A  N  C  E  L  Á  Ř 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mgr. Tomáš Klinecký, advokát 
 

• občanské právo • převody nemovitostí • obchodní právo •  
• obchodní společnosti • rodinné právo • pracovní právo •   

• zastupování před soudy a jinými orgány • 
• právní poradenství a konzultace •  

• sepisování smluv a jiných písemností •  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Český Brod, Tuchorazská 1433 / 17 (areál býv. pivovaru)  
telefon: 723 440 574     email:  advokat@klinecky.cz

Vyvážení jímek 
 

Mukařov, Srbín, Žernovka a okolí 
 
František Zima 

603 836 134 

INZERCE 
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