
 
Tento způsob léta a podzimu  
 Vítek Šoupal, Mukařov-sko 

„Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťast-
ným …“, říká Rudolf Hrušínský v Rozmarném létu 
Vlastimilu Brodskému a Františku Řehákovi, kteří 
se právě schovali před deštěm, sám ještě po rame-
na ve vodě. Letošní konec léta na Mukařovsku, ba i 
začátek léta babího, se sice co do počasí vyvedly o 
poznání lépe, avšak díky trojnásobné vraždě na něj 
určitě nebudeme vzpomínat rádi. 

I přes to, že o celé tragédii bylo již v novinách  
a na internetu napsáno nespočet článků, krátce se 
k tomuto tématu dále vrací starosta Rudolf Seman-
ský. Zároveň na poslední stránce přetiskujeme po-
děkování pozůstalých za pomoc a projevy účasti. 

V druhé polovině léta se dokončovalo několik 
investičních akcí, na které obec získala dotace. Jak a 
na co se čerpalo či bude čerpat, se dozvíte v článcích 
místostarosty Přemka Zimy na straně 3 a 4.  

Aby investic v letošním roce nebylo málo, poda-
řilo se ještě před létem získat dotaci na přestavbu 
a rozšíření školní jídelny, která by do budoucna měla 
pokrýt narůstající potřeby školy, ale například 
i umožnit výdej jídel seniorům … Dočasný přesun 
školní jídelny do malého sálu sokolovny přináší so-
kolům nemalé komplikace, za což jim patří velké 
poděkování i s ohledem na to, že původně předpo-
kládaný termín dokončení nové jídelny do konce to-
hoto roku se zřejmě o 4-6 měsíců prodlouží.  

Nicméně takovéto příležitosti se nezahazují, a 
tak musíme všichni (obecní úřad, zastupitelé, škola) 
napnout své síly, abychom novou jídelnu měli co 
nejdříve. Bez jídelny by bylo jen těžko možné reali-
zovat další rozšíření školy, jež nás podle demografic-
kých propočtů čeká možná už za tři roky. 

Od začátku října se začíná připravovat nový roz-
počet pro příští rok, souběžně se také připravují pro-

jektové záměry, které se budeme již od podzimu 
snažit uplatnit ve vypisovaných dotačních titulech 
na rok 2012.  

Podstatný pro rozpočet je také odhad příjmů 
obce v tom daném roce. Velká část příjmů je defino-
vána takzvaným „RUD“ – rozpočtovým určením da-
ní. S blížícími se krajskými volbami se jednotlivé poli-
tické subjekty snaží přijít s návrhy na vyrovnání 
rozdílu mezi vyššími příjmy velkých měst a menšími 
městysů a obcí. Názory na úpravu RUD tak prezen-
tovaly ČSSD, ODS, KSČM i Top09/STAN. Názor zá-
stupců posledně jmenovaného subjektu (zastupitelů 
Mukařova) si můžete přečíst na konci časopisu. 

Listí začíná padat ze stromů, a tak mi nezbývá 
než popřát, aby:  „…tento způsob podzimu byl pro 
nás pro všechny poněkud šťastnějším!“  
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Starosti starosty 

Rudolf Semanský, starosta obce 

Vážení spoluobčané, čtenáři našeho  
dvouměsíčníku, 

protože na smutnou událost letošního léta se 
bude patrně ještě dlouho vzpomínat, nemohu 
dnešní příspěvek začít ničím jiným, než tím, co tak 
smutně zasáhlo do života celé obce, ale především 
těch, kterých se celá tragédie nejvíce dotkla. Proto-
že však již v této souvislosti bylo řečeno a napsáno 
mnohé, vrátím se dnes k celé věci jen konkrétním 
poděkováním těm, kteří si to určitě zaslouží.  

Především tedy začnu poděkováním Sboru dob-
rovolných hasičů Mukařov, jeho členům, kteří opět 
prokázali svoji pohotovost a profesionalitu, když ih-
ned po nalezení první oběti této tragické události 
nejen že se pokusili o resuscitaci a záchranu života, 
ale současně okamžitě zajistili okolí místa činu, ne-
boť nebylo pochyb o tom, že se jedná o násilný 
trestný čin. Na místě setrvali do příjezdu Policie ČR, 
ale i dlouho potom pomáhali se zajištěním prostoru 
v blízkosti místa vyšetřování a mimo jiné nabídli v 
nočních hodinách prostory hasičské zbrojnice jako 
zázemí policejním vyšetřovatelům. 

Další velký dík patří samozřejmě právě vyšetřo-
vatelům Police ČR za jejich profesionální práci, kdy v 
rekordně krátké době cca 48 hodin dopadli pachate-
le tohoto činu a významně tak přispěli k uklidnění 
našich občanů i situace v obci. Na druhou stranu vy-
užívám této příležitost, abych tlumočil poděkování 
policistů občanům naší obce, kteří velmi dobře spo-
lupracovali a podíleli se tak nemalou měrou na rych-
lém dopadení pachatele.  

Poděkování si bezpochyby zaslouží také ti, kdo 
nějakým způsobem reagovali na výzvu obecního 
úřadu a přispěli věcnými dary nebo nabídkou pomo-
ci pozůstalým rodinám. Zde bych chtěl zmínit jeden 
překvapivý a silný výraz solidarity, neboť jedněmi z 
prvních, kdo na výzvu obecního úřadu reagoval, byli 
provozovatelé atrakcí na mukařovské pouti, kteří 
mezi sebou zorganizovali finanční sbírku a tyto pro-
středky ve prospěch pozůstalých pak předali obec-
nímu úřadu.  

V této souvislosti více než kdy jindy sílí hlasy po 
zřízení obecní policie. Kdo situaci na obecním úřadě 
sleduje, ví, že nejen já o tento krok usiluji již několik 
let. Je však třeba si přiznat, že ani padesát strážníků 
by velmi pravděpodobně takové tragédii za zdmi ro-
dinného domu nedokázalo zabránit. Přes vysoké 
vstupní náklady a související administrativu však 
úvahy o zřízení obecní policie začínají nabývat kon-
krétních obrysů a vše se zdá být mnohem reálnější 
než před pár měsíci nebo roky. Zástupci obce nyní 
získávají poznatky a jednají o možnostech zřízení jak 
s existujícími služebnami městské nebo obecní poli-
cie, tak i se starosty obcí, kde je již tato složka zříze-
na. Přípravy každopádně začnou hledáním vhodné-
ho prostoru pro služebnu, stanovením nezbytně 
nutného minimálního počtu strážníků a s tím souvi-
sejícím vyčleněním potřebné částky v rozpočtu. 

K bezpečnosti v obci však patří i bezpečnost sil-
ničního provozu. V době vyjití tohoto článku by již 
mělo být jasněji ohledně osudu kruhového objezdu 
Na Budech, o který obec usiluje již několik let. Jed-
nání spějí, zdá se, ke konci a vše nasvědčuje tomu, 
že pokud nedojde k nějaké další komplikaci ve smys-
lu odvolání nebo námitek proti výstavbě, stavba by 
měla začít ještě letos. Věřme tedy, že úsilí, které by-
lo zejména v posledním roce tomuto projektu věno-
váno, přinese své ovoce a bezpečnějšího provozu v 
okolí křižovatky se tak dočkají nejen řidiči, ale i 
chodci, kteří budou moci využívat nové chodníky, jež 
budou na tuto stavbu navázány. V době psaní toho-
to článku jsem ale tak trochu prorokem, a tak až 
další dny ukáží, nakolik blízké bude přání realitě. 

Všem Vám přeji pohodový a klidný podzim. 
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Jak jsme čerpali 

Přemysl Zima, místostarosta obce 

Může se zdát, že nadpis je vypůjčený z nejme-
novaného humoristického časopisu, ale „sorry“,  
v následujícím článku jsem dostal za úkol popsat, 
jak obec čerpala letos dotace.  

Většina dotačních titulů již byla realizována, 
avšak na samotné čerpání financí zatím čeká, 
protože v současné době probíhá zpracování tzv. 
závěrečných vyhodnocení akcí (ZVA). Ve většině 
případů teprve na základě této dokumentace jsou 
dotační prostředky poskytnuty. 

Výjimkou je dotace na chodník ve Školní ulici, 
kterou je možno čerpat do 75 % ještě před 
schválením ZVA a z níž prostředky dorazí každým 
dnem. Celkem první platba činí přes 350 tis. Kč. Za 
to a za přidělení dotace patří velký dík 

Středočeskému kraji a 
jeho Fondu rozvoje 
obcí a měst, který pod 
vedením ČSSD zvolil 
takovouto strategii, 
což umožňuje 
financovat většinu 
výdajů přímo z dotace 
bez nutného 
předfinancování z 
rozpočtu. Celková výše 
dotace je 95 % výdajů 

projektu. 
Další dotací, pro jejíž čerpání již jsou dokumenty 

připraveny, je dotace Ministerstva pro místní rozvoj 
na zbudování volnočasových prvků u základní školy 
– mj. hřiště na petanque, velké venkovní šachovnice 
a přestavitelné dráhy minigolfu. U dotací z 
ministerstva platí princip výdajových limitů. Je to 
vlastně zřízení bankovního účtu pro účel té které 
dotace, na který ministerstvo poskytne prostředky k 
úhradě výdajů projektu – v tomto případě rovných 
400 tis. Kč, což je maximální částka, kterou na tyto 
účely MMR poskytuje v rámci tohoto programu, jež 
činí zde 70 % celkových výdajů.  

Dokončen je i projekt revitalizace prostředí v 
mateřské škole, který podpořil Státní zemědělský 
intervenční fond prostřednictvím MAS Říčansko. 
Díky těmto dvěma organizacím se podařilo v celém 

starém pavilonu školky vyměnit okna a dveře, 
zkrášlit celkově vnitřní prostředí a rozšířit herní 
prvky i na dosud nevyužité místo v areálu.  

V tomto případě se závěrečná dokumentace 
ještě připravuje a před vystavením žádosti o 
proplacení je třeba všechny výdaje uhradit. Termín 
předložení ZVA je na konci listopadu, takže 
prostředky z této dotace přijdou pravděpodobně až 
do rozpočtu 2012. V návaznosti na skutečně uznané 
náklady je poskytnuta dotace ve výši 90 %. 

Další dotační titul, který je ještě otevřen, je 
dotace ze Středočeských fondů podpory 
dobrovolných hasičů a složek IZS, kde ještě probíhá 
vlastní nákup prostředků. Nicméně systém je stejný 
a tak část prostředků z 200 tisícové dotace naplní 
příjmy rozpočtu ještě před koncem roku. Celková 
výše dotace by se měla pohybovat kolem 93 %. 

Do podzimního kola dotací byl potom podán 
další projekt za celkem cca 50 tis. Kč – obnova 
zvoničky na Žernovce, který byl registrován u 
Nadace VIA, která podporuje širokou škálu projektů  
menšího rozsahu s možností dotace až do výše 80 %. 
Tato akce bude v případě úspěšného přidělení 
realizována v příštím roce. 

 

 

Jak jsme na tom se školní 
jídelnou 

Přemysl Zima, místostarosta obce 

Rozšíření školní jídelny, jemuž se v posledních 
týdnech s nejen s Ondřejem Jakobem ale i dalšími 
zastupiteli intenzivně věnujeme, si zasluhuje, co se 
týče čerpání dotací, samostatný článek. Jedná se 
bezesporu o akci poměrně velkého rozsahu 
s ohledem na možnosti rozpočtu obce, ale také ve 
vztahu k dalšímu rozvoji naší základní školy.  

Předně mi ale dovolte poděkovat Ministerstvu 
financí za to, že nám tolik potřebné prostředky  
přidělilo.  

Současná jídelna funguje totiž již několik desítek 
let, ale s ohledem na budoucí demografický vývoj v 
našem regionu i stav budovy jídelny samé je jasné, 
že je třeba radikální řešení spočívající v navýšení ka-
pacity. To se ale neobejde bez fyzického rozšíření 
budovy. Zpracovaný projekt řeší rozšíření jídelní i 
kuchyňské části provozu. 



  –  dvouměsíčník pro Mukařov, Srbín a Žernovku –  5/2011                                                        Strana  4 
 

 

Příprava projektové dokumentace a výběrového 
řízení zabrala více času, nežli jsme předpokládali a 
tak došlo k tomu, že ačkoli se ještě nekoplo, jídelna 
byla podle původního harmonogramu přesunuta do 
náhradních prostor. Za což patří VELKÝ DÍK TJ Sokol 
Mukařov, který vyšel vstříc potřebám dětí a umožnil 
přes jisté komplikace provozu sokolovny dočasné 
využití malého sálu pro jídelnu. Také vím, že je to na 
hranici možností, ale je to řešení nejschůdnější, pro-
tože jiný takový vybavený prostor bychom v obci 
hledali jen těžko.  

Výběrové řízení na dodavatele je v okamžiku, 
kdy píši tento článek stále v běhu. Věřím, a vy, dou-
fám, čtenáři se mnou, že realizace nové jídelny se 
zdaří podle plánu a obec bude mít od léta 2012 za-
jištěnu kapacitu stravování pro základní školu na 
dalších několik desítek let dopředu. A nejen pro ško-
lu – součástí projektu nové jídelny je i výdejna jídel 
pro veřejnost a možnost zásobování jiných zařízení a 
organizací. 

 

 

Informace ze základní školy 
                 Dr. Jana Novotná, ředitelka školy 

K začátku školy - 1. září 2011 – je ve škole cel-
kem 354 dětí, z toho 54 prvňáčků. Díky plánované 
rekonstrukci a přestavbě školní jídelny se obědy 
rozběhly v „provizorní jídelně“ v mukařovské soko-
lovně, pro děti z prvního stupně stojí 32 Kč a pro dě-
ti z 2.stupně stojí 34,- Kč. Tato cena byla stanovena 
po dohodě se zřizovatelem školy, kdy se rozhodlo o 
dočasné dotaci ze strany školy ve výši 10,-Kč/oběd, 
aby se cena za obědy nestala pro rodiče neúnosnou. 

Provoz v provizorní jídelně je 
náročný, ale paní kuchařky 
ho zvládají a všichni se už na 
jídelnu těšíme. 

Školní družina byla od le-
tošního září rozšířena o jedno 
oddělení, kapacita je 100 dětí 
a je tedy konečně dostateč-
ná. Celoroční program druži-
ny byl nazván "Hrajeme si a 
tvoříme se skřítky". 

Ve škole začaly pracovat 
zájmové kroužky, o některých 
z nich se rodiče mohou in-

formovat na stránkách školy, o dalších jsou informa-
ce na nástěnce v hlavní budově školy. O výtvarném 
kroužku a kroužku angličtiny informují lektoři rodiče 
přímo. 

Ve škole pracují v tomto školním roce kroužky 
angličtiny, kroužky florbalu, další sportovní kroužek, 
kroužek výtvarný, kroužek keramický, dramatický 
kroužek, aerobik a HIP HOP. Chystáme ještě cvičení 
na míčích. Pokud by měl někdo ze strany rodičovské 
veřejnosti zájem vést na škole ještě jiný a zajímavý 
kroužek, rádi poskytneme za tímto účelem prostory 
školy. 

Stejně jako v minulých letech, i letos je možné 
využívat školní IKT Centrum (práce s 15 PC, tiskárna, 
interaktivní tabule). Otevírací doba IKT Centra je na 
stránkách školy. Mimo tuto dobu je možné se do-
mluvit na ředitelství školy. 

Veškeré dotazy na ZŠ Mukařov je možné směřo-
vat na diskusní fórum http://skolamukarov.ic.cz,  
tel. 323 660 234 nebo na e-mailové adrese 
zs.mukarov@seznam.cz.  
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Rozhovor s … JUDr. Janou Klimentovu 
Co Vás přivedlo zrovna do Mukařova? 

Kdysi jsem trávila mnoho svého volného času v Louňovicích, projezdila jsem na 
kole hluboké Voděradské bučiny, můj syn tady prožil své dětství a poznala jsem tam 
báječné lidi. Časem se mnoho věcí v mém životě změnilo, a já cítila stále větší nut-
nost po náročném pracovním dni „vypadnout“ na kraj Prahy. Využila jsem příležitost 
a koupila menší pozemek v Srbíně. Postavila na něm dům, vybudovala zahradu a je 
to již čtvrtým rokem, co tady téměř spokojeně žiji. To „téměř“ znamená, že s mnoha věcmi spokojená oprav-
du nemohu být, a proto jsem kandidovala do zastupitelstva za TOP09. 
Bylo pro Vás léto okurkovou sezonou, nebo Vás naopak zaměstnávala přehršel problémů a úkolů? 

Žádnou okurkovou sezonu neznám díky své advokátní praxi, kde platí „vždy a vše pro klienta“. Že bych 
vnímala okurkovou sezonu v práci zastupitele, to také ne. Vždyť byť zastupitelstvo nezasedá, pracuje stále. 
Jsme tu přece pro lidi a ne naopak. Byla jsem zvolena také předsedou kontrolního výboru, který nejen že kon-
troluje plnění usnesení zastupitelstva obce, ale kontroluje také nešvary v obci, jako jsou třeba černé odběry 
„obecní“ vody, nezákonné vypouštění odpadu do volné přírody, neplacení obecních poplatků apod. A co se 
aktuálních problémů týče, těmi jsou vlastně všechny problémy, se kterými se na mne, jako zastupitele naší 
obce, obracejí mí spoluobčané. Zejména jsou to mí sousedé v Srbíně.  
Mezi zastupiteli jste 4 ženy (ze 13), jaký je ženský pohled na komunální problémy? Vnímáte nějaké rozdíly 
v přístupu k "zastupiteli" a "zastupitelce"? 

Nedá se říci, že by nějaké vztahové problémy byly. Vnímám tento fakt velmi pozitivně. Žena dokáže vnést 
do jednání mužů jinou dynamiku, jiný pohled na věc, i jiné věci jí bytostně vadí. Zatímco zastupitel řeší, kudy 
povede chodník, zastupitelka řeší navíc ještě to, aby ten chodník „ladil“ s okolím. Tak nějak to asi vypadá.     
Co Vy osobně byste si přála, aby zastupitelstvo, za své volební období vyřešilo?  

Jako zastupitelka se snažím všemožně o to, aby naše obec vypadala vzhledově upraveně, aby byla vzhle-
dově ucelená a aby se již nikdy nestalo, že v naší obci mezi zástavbou rodinných domů se šikmými střechami 
vyrostou "novodobé paneláky", které nejen narušují našim spoluobčanům jejich soukromí, ale také ničí este-
tické vnímání obce jako takové. Přála bych si, aby každý z nás, kteří tady bydlíme, přispěl svým přístupem ke 
svému okolí tak, aby naše obec vypadala čistě a upraveně. Proč to jde za našimi humny v obcích jako je např. 
Klokočná? Proč tam obec vypadá tak upraveně, každý má posekanou trávu i před svým pozemkem, byť mu 
ten třeba ani nepatří? Pozemky jsou obehnány úhlednými ploty, nikde žádná přeplněná popelnice, všude po-
řádek. Tady u nás mi to připadá, jako by mnohý čekal, že co není na jeho pozemku, udělá obec. Je to škoda, 
vždyť tady vyrůstají naše děti a je dané, že jim likvidujeme jejich estetické cítění i samotným pohledem např.  
i na „naše“ bytovky a jejich okolí, na nehezké oplocení lemující pozemky při hlavní silnici, na celkovou  archi-
tektonickou neuspořádanost zástavby ...  

Ono by se dalo toho řešit! Avšak jak řešit aktivně problémy, když ani na veřejné zastupitelstvo občané 
nepřijdou, nesdělí, co je trápí. Těch, co nám to sdělí, je jako šafránu. 

Do zastupitelstva jsem byla zvolena za stranu TOP09, v našem programovém prohlášení jsme si dali za 
úkol vytvořit takové podmínky, které umožní všem obyvatelům naši obec vnímat jako domov a dobré místo 
pro život. A to je mé přání a i za 4 tyto volební roky lze pro jeho uskutečnění udělat mnoho, když se všichni 
budeme snažit.  
Existuje nějaký problém, s nímž se občané často na zastupitelstvo obce obracejí, ale který je dle Vašeho 
názoru za stávajících podmínek objektivně vzato neřešitelný? 

Neupravené komunikace v soukromém vlastnictví, kanalizace, která bude kdovíkdy a osvětlení, které se 
nebude plošně řešit, protože nejsou finance.  
Chcete svým spoluobčanům, voličům i odpůrcům, něco vzkázat? 

Všichni jsme lidé, je úplně jedno, jakého stranického vyznání, všichni jistě chceme hezky a spokojeně byd-
let, chceme se mít dobře a chceme, aby se tady líbilo nám dospělým i dětem. Proto si přeji, abychom se každý 
opravdu nad sebou zamyslel a aktivněji se zapojil do dění v obci.   

Děkuji za Váš čas a za rozhovor!  (jšo) 
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Komunitní síť Mnichovicka přichází s levným telefonováním 
 Jiří  Čánský, KSM 

Projekt Komunitní sítě Mnichovicka vnikl za spoluúčasti obce Mukařov již před šesti lety. Od počátku 
bylo cílem projektu nabídnout v naší oblasti přístup k levnému a přitom kvalitnímu internetu, který v té 
době v oblasti Mukařovska citelně chyběl. 

Cíle projektu se podařilo nad očekávání dobře splnit a celý projekt byl po pěti letech své existence vy-
hodnocen jako „Vysoce úspěšný“ a „Vzorový projekt SROP“. Projekt přispěl k výraznému zkvalitnění a zlev-
nění internetových služeb v oblasti Mukařovska.  

Nyní je v naší zemi velmi aktuální problematika vysokých cen tele-
fonních služeb. Stávající telekomunikační operátoři nabízí své telefonní 
služby v porovnání se zahraničím velmi draho, což je především důsledek 
nedostatečné konkurence na trhu. I proto přichází nyní Komunitní síť 
Mnichovicka s rozšířením svého portfolia služeb právě o hlasové služby, 
tzv. VoIP.  

Cílem zprovoznění hlasových služeb je především nabídnutí levnější 
alternativy ke stávajícím pevným telefonním linkám. Na rozdíl od běž-
ných telefonních linek, za telefonní linku VoIP není nutné platit žádný 
paušální poplatek a ještě jsou ceny za telefonování nižší, než přes klasickou pevnou telefonní linku. Klient 
buď získává vlastní nové telefonní číslo, nebo si může přenést telefonní číslo, které již používá na běžné tele-
fonní lince. 

Jedinou podmínkou využívání služby VoIP je, že klient musí být připojen k internetu prostřednictvím ga-
rantované linky Komunitní sítě Mnichovicka buď prostřednictvím bezdrátové technologie v pásmu 5GHz, 
nebo prostřednictvím optického kabelu. 

Ceny za volání jsou v porovnání s běžnou telefonní linkou velmi zajímavé. Posuďte sami: 
- Měsíční paušální poplatek za telefonní linku .... 0,- Kč 
- Volání do pevné sítě ... 0,57 Kč/min ve špičce a 0,30 Kč/min mimo špičku 
- Volání na mobilních telefony ... 2,89 Kč/min ve špičce a 2,39 Kč/min mimo špičku 

Kompletní ceník služeb VoIP naleznete na webových stránkách Komunitní sítě Mnichovicka 
http://obsm.cz . 

 

 

Pohádkový les na Srbíně opět ožil  Vítek Šoupal 
Konec září je u nás už čtvrtým rokem spojen s Pochodem pohádkovým lesem – srbínským PoPoLesem. 

Tak jako v předchozích letech se jeho organizace ujaly Danka s Lídou z o.s. Pro Srbín, za vydatné pomoci 
srbínských, ale i mukařovských sousedů. 

Přesně ve 3 hodiny odstartovaly první děti se svými rodiči či prarodiči 
na dvoukilometrový okruh, na kterém se mohly potkat s dvanácti pohád-
kovými zastaveními. Nechyběli tu vodník, princezna, rytíř, královna, Čer-
vená Karkulka, myslivec, lesní víla, čert, čarodějnice, indiánská babička, 
Křemílek s Vochomůrkou nebo modrá Šmoulinka. V cíli navíc čekali na děti 
poníci, kteří je trpělivě skoro do setmění nosili na svých hřbetech. 

Počasí na pochod se vydařilo a sluníčko hřálo, jak tomu o babím létu 
má být. Velkým překvapením byl pro organizátory počet účastníků – 161 
dětí, čímž byl překonán loňský rekord (120 dětí)!!! I když se tak nedostalo 
s buřtem na všechny, krásný zážitek z nedělního odpoledne a kapsy plné 
laskomin (které darovali Billa a T-Mobile) si domů odnášel každý.  

Velký dík všem organizátorům. Na viděnou s dětmi na počátku listo-
padu na mukařovském Lampióňáku.  



  –  dvouměsíčník pro Mukařov, Srbín a Žernovku –  5/2011                                                        Strana  7 
 

 
Školička má ještě volno a rozbíhají se i kroužky  
                 Veronika Vaněčková, AŠ/IH 

S počátkem nového školního roku hodně z našich - teď již bývalých - žáčků odešlo do státních mateř-
ských škol, kam byli přijati. K nám nastoupily nové děti (až na doslova pár výjimek, které jsou našimi „ma-
záky“). Proto máme ještě volná místa pro děti od 3 let věku na 1-5 dní v týdnu (počet je možno zvolit dle 
přání a potřeb rodičů a dle volné kapacity školičky).  

Provoz školičky je od 7:45 do 12:00h.; jídlo nezajišťujeme. V případě nemoci dětí je možné docházku 
nahradit (dle aktuálních volných míst jednotlivých dnů), takže paušální poplatek za naše služby lze plně vyu-
žít. Cena závisí na vybraném počtu dní v týdnu. Pokud máte zájem o další informace, neváhejte nás kontak-
tovat (– viz uvedený kontakt v závěru článku). 

Používáme výukové metody podle Rámcově vzdělávacího programu pro MŠ s prvky Montessori peda-
gogiky. Snažíme se o podporu individuálního rozvoje a vzdělání od nejútlejšího věku úzce navazující na spo-
lupráci s rodiči. V rámci programu se snažíme o kompletní rozvoj osobnosti dítěte; cílem je podnítit aktivitu 
dětí v rámci řízené činnosti v nejrůznějších oblastech: cvičení jemné a hrubé motoriky, cvičení na podporu 
zdravého dýchání, upevnění mravních hodnot, procvičování výslovnosti na základní logopedické úrovni, zá-
klady anglického jazyka a vztahu k hudbě. K tomu všemu patří také volná hra dětí a pobyt venku. Pro dopl-
nění jsou organizovány neformální akce jako výlety, návštěvy divadel a další 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 je v úterý, ve středu a v pátek se soustředíme na 
pracovní a výtvarné činnosti, čtvrtek je specifikován pro cvičení a pohyb. Měsíčně posíláme všem rodičům 
dětí, které navštěvují školku, aktuální výukový program.  

Od října opět nabízíme odpolední volnočasové aktivity pro 8-10 žáků I. stupně základní školy. Jako čás-
tečnou novinku nabízíme cílenou předškolní přípravu a jako žhavou novinku výuku na klávesy.  
Pondělí   Flétna (45 min.)      cena 1400Kč/pololetí 

  od 14h.- rozsah tóny d1 až d2 - cca L.Daniel/lekce 10 
od 14:45h.- jako předchozí skupina+f1, c1, b1 -  cca L.Daniel/lekce 21 
od 15:30h.- jako předchozí skupina+přednesové skladby v rozsahu Cdur, Fdur, Ddur, G dur (c1 - a2) 
Výuka na kytaru - pokročilí    cena 1400Kč/pololetí 

  od 16:30h.- pokročilí II. 
od 17:15h.- pokročilí III  

Úterý  Pracovně - výtvarné kreace pro školáky   cena 1400Kč/pololetí 
od 14:00 - 15:30 

  Výuka na kytaru a základy zdravého zpěvu  cena 1400Kč/pololetí 
od 17:30 - 18:15 - začátečníci 

Středa  Výuka na klávesy                             1 žák-30min/150Kč    2 žáci-45min/250Kč 
od 13h. do 17h. dle přihlášení 

Čtvrtek  Škola nanečisto - cílená předškolní příprava   cena 1000Kč/pololetí 
od 13 do 14h. a od 14 do 15h. (též spolupráce s psycholožkou a logopedkou) 

Při nenaplnění alespoň 6 žáky nebude kroužek otevřen. Neplatí u výuky na klávesy. Posun vyučovacích 
hodin o cca 15min. možný po ustálení rozvrhu v návaznosti na spojení autobusem dojíždějících. 

Další užitečné a upřesňující informace najdete na našich webových stránkách www.iherna.webnode.cz  
nebo na Vaše dotazy rádi odpovíme, pokud napíšete na e-mail ih.skolicka@gmail.com. Ozvěte se, přijďte se 
podívat, přesvědčte se sami, rozhodněte se. Těšíme se na spolupráci.  

Úplnou novinkou je, že obec plánuje tyto výše uvedené a další nové aktivity sloučit od příštího školního 
roku 2012 jako souhrnnou nabídku předškolních i volnočasových činností, a to pod hlavičku jednoho státní-
ho školského subjektu, jehož zřizovací listinu odsouhlasilo zastupitelstvo obce na svém zářijovém zasedání 
(Centrum dětí a mládeže + mateřská školka 2). Cílem je, aby všechny dosud poskytované, ale i nové aktivity, 
byly dostupné  pro širokou veřejnost a díky státní podpoře byly také levnější . Projekt je cílen nejen na děti, 
žáky, mládež, ale i rodiče a seniory z různých sociálních skupin Mukařovska a nejbližšího okolí.  
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Herna mateřského centra čeká možná i na Vás  
 Helena Vlnařová, MC Mukařov-sko 

Milí rodičové, milé děti! Úspěšně se nám rozeběhly první kroužky a těší 
nás velký zájem. Je hezké pozorovat, jak děti rostou a z malých batolátek, kte-
rá k nám chodila na první cvičeníčka, jsou najednou zdatné posily v hodinách 
cvičení pro „velké“.  

Tento školní rok jsme zkusili udělat cvičení v pondělí a ve středu bez ome-
zení věku. Je to z toho důvodu, že jsme zjistili, že batolátka baví pozorovat větší 
kamarády a maminky nemusí hlídat, co je za den a jaké cvičení zrovna je. K dis-
pozici máme dvě místnosti. V jedné cvičíme, a když to malé děti přestane bavit, 
mohou s nimi maminky odejít do herny plné hraček. V žádném případě se na ni-
koho nebudeme mračit, že „ruší“ a nevydrží cvičit. To u nás neděláme. V případě, že vám tento model ne-
bude vyhovovat, můžeme cvičení rozdělit podle věku. Stačí se jen domluvit ☺ 

Plným proudem frčí i výtvarka – program: 3. 10. (výroba ozdob ze samoschnoucí hmoty na podzimní 
věnec), 10. 10. (vytí věnců z březových větviček – přineste s sebou a vybarvování ozdob), 17. 10 (výroba 
herbáře z podzimních listů – naučíme se je poznávat, přineste s sebou vylisované a usušené listy, nějakou 
zásobu pro jistotu mít budu ☺), 24. 10. (budeme kreslit a vybarvovat zvířátka a povídat si, jak se připravují 
na zimu a co rádi jedí), 31. 10. (nakreslíme si velkou barevnou mandalu, aby nám bylo na podzim veseleji). 
Opět platí, že děti dělají co zvládnout. Zbytek rádi dokončí maminky a tatínkové ☺ a děti si mohou volně 
hrát, nebo malovat vodovkami, pastelkami nebo tvořit z modelíny. Program na listopad najdete na webov-
kách MC Mukarovsko (www.mcmukarovsko.estranky.cz). 

Těší nás i zájem o kroužek Chytré hlavičky, který 
přesouváme na 16. hodinu, aby děti měly sílu na sou-
středění. A co děláme? Cvičíme ruce na psaní písmenek 
a zkoušíme je psát. Hrajeme si s čísly, povídáme si o 
světadílech, zeměkouli, počasí, zvířátkách, trénujeme 
pravá, levá strana a také si pokaždé vypracujeme úkol 
pro „chytré hlavičky“. Dětem zakládám desky, kam jim 
všechny úkoly a kresby a vystřihovánky ukládám.  

Pozor! V případě zájmu mohu vyzvednout dítě ze 
školky nebo z družiny a odvést na kroužek, kde si ho 
mohou rodiče do 17.30 hod. vyzvednout. Nabízíme tak 
pomoc rodičům, kteří se nestíhají vracet z práce,  
a tak jim můžeme alespoň jeden den „ulehčit“. Od 4. 

10. také rozjedeme oblíbené cvičení v sokolovně, protože kdo se vyřádí, ten neřádí.   
Program: 

Pondělí  od 10 do 11.30 hod. cvičení + volná herna, od 16.30  do 18 hod. výtvarka 
Úterý  od 16 do 17 hod. cvičení v sokolovně 
Středa  od 10 do 11.30 hod. cvičení + volná herna 
Čtvrtek  od 16 hod do 17.30 hod. Chytré hlavičky 
Pátek   hudební kurzy Yamaha - Hudební program Robátka (pro miminka od 4 do 18 měsíců) bude v 

9:00 a program První krůčky k hudbě (pro děti od 1,5 do 4 let) bude od 10:00. S případnými 
dotazy se obracejte na mail sedlackova.b@seznam.cz nebo na číslo 736 703 049. 

Kontakt: www.mcmukarovsko.estranky.cz , Helena Vlnařová, tel.: 777 997 315 
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Berušky, Ježečci a Myšky zase zpátky ve školce 
 Mgr. Zuzana Tůmová, Mgr. Jana Valentíková, MŠ Mukařov 

Tak jsme se po prázdninách zase sešli! Dne 1.9. jsme zahájili v naší mukařovské školce nový školní rok 
2011/2012. Paní učitelky přivítaly ve třídách Berušek, Ježečků a Myšek své již „známé tvářičky“ i jejich no-
vé kamarády a kamarádky. Nejvíce dětí letos přivítaly paní učitelky ve třídě Ježečků.  

Celý měsíc září bude adaptační. Dětem se snažíme vytvořit klidné rodinné prostředí a snažíme se re-
spektovat jejich individualitu. Díky příjemnému počasí využíváme k našim hrám školní zahradu i blízký les. 

Hned 7. září se konala hromadná informativní třídní schůzka, aby se rodiče co nejdříve seznámili s orga-
nizací a provozem školky. 

O týden později proběhla již první celoškolní akce, kdy nás opět navštívila oblíbená INKA RYBÁŘOVÁ 
s programem „BROUČCI“. Pozvali jsme i prvňáčky ze sousední ZŠ a společně s Inkou a Rybičkou jsme si za-
tančili a zazpívali. Doufáme, že si to ve školce všichni hezky užijeme a budeme na letošní začátek podzimu 
rádi vzpomínat. 

V letošním školním roce jsou otevřeny následující kroužky: anglický, keramický, taneční, hudebně-
dramatický, flétna.  

Další akce, které na nás čekají, jsou Eko-dopoledne, divadlo “Podzimní pohádka“, fotografování dětí, di-
vadelní představení v Praze, karneval, dýňování a spousta dalších akcí. 

Více informací naleznete na webových stránkách školky: http://www.msmukarov.estranky.cz/ nebo v 
naší internetové fotogalerii: http://msmukarov.rajce.idnes.cz/  
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Léto očima hasičů v Mukařově  
 Michal Pokorný, velitel JSDHO  Mukařov  

Prázdniny jsou za námi, začal školní rok a dalo by se říci, že po odpočinkovém létě bychom měli být 
plni sil a energie pro nadcházející sychravé počasí a možná i první sněhové vločky. Při přípravě tohoto 
článku jsem však došel k závěru, že ani letošní léto pro nás hasiče odpočinkem nebylo.  

Podíváme-li se na aktivity zásahové jednotky, zjistíme, že během prázdnin byla jednotka min 1x týdně 
povolávána k zásahům v obci, ale i mimo ni.  Z celé řady zásahů v nás všech stále zůstává událost z 10. srpna, 
kdy jsme při návratu na základnu z jiného zásahu nalezli u křižovatky Obecní - Smrková vážně zraněného, 
pobodaného muže. Přes veškerou naši snahu zastavit krvácení a provedenou následnou resuscitaci se nám 
jej však nepodařilo zachránit. Následně jsme asistovali vyšetřovacímu týmu a Policii poskytli požární dům ja-
ko prostor ke zřízení štábu pro vyšetřování, probíhající celou noc. 

Pokud bych se zde měl rozepisovat ke každé z událostí, vzal bych prostor ostatním přispěvovatelům. 
Proto uvádím pouze přehled dalších aktivit zásahové jednotky: 

7.7.  požár sena v Srbíně 
12.7.  požár hromady klestí, sena a dalšího bio odpadu v Srbíně 
13.7.  technická pomoc spočívající ve vytažení ,,nautily“ ze studně v Žernovce 
13.7. technická pomoc - odstranění polomu ze silnice ze Struhařova do Jevan 
14.7. technická pomoc - odstranění ropných látek z místní komunikace v ulici Fialková v Srbíně 
25.7.  dopravní nehoda - odstranění ropných látek z místní komunikace v ulici Zelená v Mukařově 
25.7. technická pomoc obci - čištění kanalizace v ulici Choceradská  
5.8.  technická pomoc - odchyt nebezpečného hmyzu v mateřské školce 
10.8. technická pomoc - čerpání zatopeného sklepa v Louňovicích 
16.8. technická pomoc - odchyt nebezpečného hmyzu obecní dům č.p.23 
10.9. požár kontejneru na odpad ulice Smrková 
23.9. požár lesní porost Louňovice 
Pestrá byla naše činnost i v oblasti soutěží. Družstvo žen se 20. srpna zúčastnilo memoriálu J.Kulhánka v 

Ondřejově. Holky krásným druhým místem rozšířily sbírku pohárů. Memoriál Míly Dlabače v Tehovci 3. září, 
byl dalším soutěžním kláním. Družstvo žen i mužů zde získalo ocenění za 3. místa ve svých kategoriích.  

10. září se dvě družstva zásahové jednotky 1+3 zúčastnila praktického výcviku velitelů, strojníků a členů 
jednotek obcí. V letošním ročníku se za účasti 17 družstev podařilo obsadit 1. a 4. místo. Obhájeno bylo tak 
prvenství z předchozích ročníků a putovní „přilba“ zůstává do září 2012 v naší hasičárně. Doufejme, že ško-
lení přineslo všem účastníkům nové zkušenosti z oblasti protipovodňových opatření, úniku nebezpečných lá-
tek, poskytnutí první pomoci při dopravní nehodě a z dalších absolvovaných disciplín.  

Posledním kláním, které bych zde chtěl zmínit je týmový běh do Svatohorských schodů (okres Příbram), 
kterého se zúčastnily členky  družstva žen dne 17.9.2011.  

Akcí, na kterou rádi vzpomínáme a které jsme se zúčastnili, bylo setkání požárních automobilů, dobro-
volných hasičů a dodavatelů požární techniky PYROCAR 2011. Stejně jako v ročnících předchozích se akce 
konala na letišti v Přibyslavi tentokrát ve dnech 26.-28.8.2011. K vidění zde bylo přes 350 současných i histo-
rických hasičských vozidel. Jednotlivé sbory zde prezentovaly své obce a měly možnost se podělit o své zku-
šenosti a zlepšováky s ostatními. Dle organizátorů se akce zúčastnilo 30.000 návštěvníků. 

Další naše úsilí a energie byla směrována do údržby techniky a požárního domu a do přípravy pokračo-
vání Záchranářské akademie. S tímto projektem jsme započali v první polovině letošního roku a pokračuje-
me v něm i v novém školním roce. Projekt je zaměřen na vzdělávání žáků druhých a šestých tříd základní 
školy v oblastech požární ochrany a první pomoci.  

Úspěchem uplynulého období bylo získání krajské dotace na činnost zásahové jednotky obce, kterou 
jsme pro obec zpracovali a v požadované kvalitě a termínech předali k posouzení na KÚ.  

Ve výčtu drobných aktivit by se dalo pokračovat dále. Zde však můj příspěvek končí. Předpokládám, že 
každý čtenář si uvědomí, kolik volného času a obětavé práce ve prospěch ostatních bylo našimi členy odve-
deno. Všem těmto členům, ale i našim příznivcům tímto veřejně DĚKUJI. Více podrobností o naší činnosti 
včetně fotodokumentace naleznete na internetových stránkách www.hasicimukarov.cz.  
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Konec léta SDH Žernovka  
  Matěj Mlčoch, velitel JSDHO Žernovka 

SDH Žernovka žije poslední dobou v duchu dostavby hasičské zbrojnice. V současné době jsou všechny 
stavební práce dokončeny a čeká se na stavební úřad, až zkolauduje celou stavbu.  

Celá výstavba se prodloužila díky dokončovacím pracím, které byly nad naše očekávání časově náročněj-
ší. Důležitou roli také sehrál čas dovolených, při kterých se členové scházeli pouze v malých skupinkách. 
Osobně jsem velmi šťastný, že se podařilo tuto stavbu dotáhnout, a také že se začne plně tato přístavba vy-
užívat k hasičským účelům.  

Co se týče výjezdové jednotky Žernovky, proběhlo léto celkem v poklidném duchu bez větších mimo-
řádných událostí a požárů. Pevně doufám, že tato tendence bude dál pokračovat a nebude potřeba pomá-
hat lidem v nouzi. Neznamená to však, že by členové zaháleli. Každý měsíc mají cyklické školení a přípravu 
na mimořádné události.  

Přeji všem občanům Mukařovska krásný a ničím nerušený podzim. 
 

 

Několik slov k RUD  
  Rudolf Semanský, starosta obce  

Tato zkratka (RUD) znamená „rozpočtové určení daní“ a v zásadě se jedná o finanční prostředky, které 
přicházejí do rozpočtů všech obcí a měst z  výnosu různých daní nás všech. Jak už bylo několikrát zmíněno, 
tyto prostředky obec získává za přihlášené občany a ne každá obec a město má výši tohoto příspěvku na 
hlavu stejnou.  

Na stávající systém nejvíce doplácejí obce při-
bližně naší velikosti a i tato skutečnost stála před 
lety u zrodu hnutí Starostové a nezávislí (STAN), 
jehož zástupci jsou dnes nejen v zastupitelstvech 
krajů, ale i v poslanecké sněmovně a senátu.  

Díky spolupráci STAN s TOP 09 se podařilo ná-
vrhy na změnu RUD přenést nejen do vlády, ale 
nyní i na půdu parlamentu. Kolega zastupitel Mgr. 
Ondřej Jakob k tomu dodává: „Ministerstvo financí 
představilo v létě návrh nového systému financo-
vání obcí. Podle aktuálních propočtů by schválení 
tohoto návrhu mohlo zvýšit příjmy Mukařova o 
téměř 6 milionů Kč ročně. V současnosti totiž obec Mukařov dostane z příslušných daňových příjmů cca 6500 
korun na osobu za rok, zatímco podle nového návrhu, který by mohl začít platit od roku 2013, by se jednalo 
již o 9500 Kč. To už je slušná suma, za kterou by bylo možno vyřešit některé problémy naší obce, které pra-
mení především z nedostatku finančních prostředků“. 

Hnutí STAN a TOP 09 společně prosazují rovnoměrnější rozdělování prostředků mezi obce a města. Sou-
časnou situaci, kdy čtyři největší města obdrží téměř polovinu daňových výnosů, ačkoli v nich žije pouze pě-
tina obyvatel, považujeme za neudržitelnou. Nelíbí se nám stav, kdy Mukařov má „příspěvek“ na jednoho 
obyvatele pětkrát nižší než hlavní město, nebo třikrát nižší než např. Plzeň.  

Zajistit slušnou úroveň určitých veřejných služeb dnes totiž musí nejen menší města ale i obce.  
Za důležité také považuji, že - kromě spravedlivějšího rozdělení daní - obdrží obce část prostředků,  
které jsou nyní součástí národních dotačních programů. Jsem toho názoru, že obecní zastupitelstva lépe vě-
dí, kam směřovat prostředky a také by se snížila administrativa.  
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Kalendář akcí Mukařovska 
 

Říjen 2011 
   4.  Vypnutí elektřiny - MUKAŘOV / Na Moklině, K2L, Zájezdní, Kutnohorská od ul. 

Zájezdní po č.p. 406 (od 7:30 do 16:30) 
   8.  Dětská burza - Podzimní a zimní oblečení + potřeby pro děti,  

kontakt: 777 937 967, Hotel U sv. Huberta, Louňovice (14:00-18:00) 
  14.  Vypnutí elektřiny - MUKAŘOV - TS CHARITA PY_5748 / Tyršova, Příčná od ul. Sportovní po ul. Tyršova, 

Charitní, U Zelené cesty okolí č.p. 38 (od 8:00 do 10:00) 
  15.   Vítání občánků - vestibul ZŠ Mukařov (10:00) 
  17.  Vypnutí elektřiny - MUKAŘOV - Školní od sokolovny po čp. 52 (od 8:00 do 15:00) 
22.+23.  Velkoobjemové kontejnery a sběr nebezpečného odpadu - na tradičních místech / Mukařov cho-

vatelský areál za obecním úřadem + Srbín + Žernovka 
  28.  Den vzniku samostatného československého státu - státní svátek 
 

Listopad 2011  
   4. Mukařovský Lampióňák - pochod z mukařovské návsi + na závěr ohňostroj (18:00)  
  17. Den boje za svobodu a demokracii - státní svátek 
  26. Mukařovská Hvězda hvězd - tentokrát zřejmě v plné režii Základní školy Mukařov 
 

Změna akcí vyhrazena 
 

 

Program akcí základní školy 
17.10.  Návštěva Burzy škol Středočeského kraje v Kolíně žáky 8. a 9. tříd - (v rámci volby povolání) 
20.-25.10.  Zájezd žáků 7.-9. tříd do Londýna (jazykově-poznávací) 
1.11.   Putovní výstava historických loutek 
10.11.  Výchovný koncert vážné hudby, ukázka komorní flétny 
14.11.  Vánoční fotografování dětí 
15.11.  Divadlo jednoho herce - Romeo a Julie 

PODĚKOVÁNÍ  
Děkujeme všem přátelům a známým, občanům Mukařova a Říčan, 

kteří se svými projevy účasti, peněžními a věcnými dary snažili 
zmírnit bolest ze ztráty našich drahých, kteří v srpnu t.r. 
tragicky zahynuli. 

Dík patří také oběma starostům, pracovnici Krizového centra, 
pracovnici Bílého kruhu bezpečí, Olivově nadaci, pracovnici 
sociálního odboru MěÚ Říčany, OV Strašín, panu faráři, policii a 
všem ostatním, kteří pomohli. 

 
Marcela a Petr Jirsovi a příbuzní 


