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Co čert chtěl a nechtěl 

Vítek Šoupal, Mukařov-sko 

Bylo, nebylo – v jedné zemi za devatero 
horami a devatero řekami se chystali na 
předčasné volby. Ale co čert nechtěl? Je-
den z politiků řekl, "Čert aby ty volby 
vzal!" a opravdu, volby se nekonaly. Asi jen 
čert ví, proč to všechno nakonec nabralo 
takovýhle rychlý obrat? Inu, čiň čertu do-
bře, peklem se ti odmění. 

To nám byl čert dlužen, nejdřív si uříz-
neme ostudu pádem vlády v polovině předse-
dání Evropě a pak další takováhle podzimní 
čertovina. Tumáš čerte kropáč. 

Také si občas připadáte, že už ničemu ne-
rozumíte a že žijete v začarované pohádce? 
Nic si z toho nedělejte, nejste sami.  

V průběhu podzimu a zimy se budete moci 
s čertovskými chlapíky seznámit osobně. 
Nemyslím teď na pokračování předvolebních 

kampaní politických stran – jejich barevné 
autobusy, mítinky s předvolebním gulášem  
a pivem zdarma nebo všude přítomné billbo-
ardy. Volební kampaň se rozjede zase na jaře 
a květnové volby snad žádný čert nevezme.  

Co se týče onoho pekelného setkání, mám 
na mysli opravdové čerty. Ti z vás/nás, kteří 
jsme byli na vydařeném srbínském PoPoLese 
jsme už čerta potkali (schválně jestli ho na-
jdete i na fotografii v titulku časopisu ;-) Další 
příležitostí pak bude prosincový Mikuláš.  

Čekají na nás dva měsíce plné akcí,  
Havelské posvícení na Žernovce, srbínské 
Dýňování, mukařovsko-srbínská Drakiáda, 
Country bály v "Mongáči", jako vždy po  
čertech strašidelný Lampióňák v Mukařově a 
na závěr už 6. ročník Mukařovské hvězdy. To 
jsou všechno akce, na které stojí za to si  
vyšetřit víc než chvilku času a zúčastnit se.  

Těším se s Vámi na nich na viděnou a jak 
jinak zakončit čertovský úvodník, než kous-
kem textu z písničky od Kabátů: "To čert na 
koze jel - a já byl ještě při chuti - to tenkrát 
slovo platilo - a za lhaní se mlátilo - do hlavy 
kamenem - to špatně se nám nežilo - my pro 
samou legraci sme neměli čas na práci…" 

 

PS: Ono už to bude v půli listopadu 20 let …
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Starosti starosty 
     Rudolf Semanský, strarosta obce  

Také se Vám zdá, že letošní prázdniny 
a vlastně i celé léto nějak příliš rychle 
utekly?  Od vyjití minulého čísla Muka-
řov-ska se v naší obci událo několik věcí,  
o kterých se nebojím napsat, že nejen stojí 
za povšimnutí, ale hlavně jak věřím, jsou 
nepřehlédnutelné. 

I když jsem se v minulém čísle časopisu 
zmínil, že díky současné finanční situaci si 
obce nemohou příliš „vyskakovat“, během 
krátké doby bylo dokončeno několik akcí, 
díky nimž se změnilo velmi výrazně nejen 
okolí základní školy, ale například i budova 
obecního úřadu včetně vstupu na poštu – 
tomuto jsou zde ale věnovány samostatné 
příspěvky, a proto se zde tohoto tématu do-
tknu jen lehce. 

Zřejmě většina z nás ví, že se ihned po 
prázdninách podařilo přivítat prvňáčky v nově 
vybudované přístavbě základní školy, která 
vyrostla v rekordně krátké době letních 
prázdnin v blízkosti hlavní budovy ZŠ a která 
je řešena formou tzv. obytných modulů. Na 
financování stavby se podílely i okolní obce a 
při slavnostním otevření byli přítomni nejen 
jejich zástupci, ale i další hosté, např. senátor 
za obvod Benešov a Praha – východ p. Karel 
Šebek. Nechyběl  tisk ani rodiče některých 
budoucích prvňáčků - ale více se dočtete  
v dalším článku na toto téma. 

V měsíci září také došlo k opravám ně-
kterých místních komunikací a protože se 
samozřejmě snažíme postupně opravovat 
vybrané úseky, zkoušíme také různá řešení. 
Proto jste si mohli všimnout, že některé ko-
munikace jsou opravovány trochu odlišnou 
metodou, než je klasická pokládka asfaltu. My 
jsme měli možnost vidět výsledek tohoto řeše-
ní v několika obcích, dokonce i po dvou letech 
provozu se zdá, že s takto upravenými cesta-
mi není žádný problém. A tak, i když chápu 
určitou nedůvěru, se kterou se hlavně zpo-
čátku někteří lidé na tento způsob opravy 
dívali, myslím si, že by to mohlo být řešení 
pro další nejen nezpevněné komunikace v 
obci. 

 
V podzimních měsících dojde na obecním 

úřadě ke zprovoznění CZECH Pointu, který 
by měl usnadnit získávání nejrůznějších 
výpisů ať již z rejstříku trestů nebo různých 
evidencí.  

Před příchodem zimy je plánováno dokon-
čení oprav některých komunikací, opravy a 
výstavba vybraných úseků chodníků - zejmé-
na proto, že v letošním roce padá díky novele 
zákona veškerá tíha údržby chodníků na 
obce. V nejbližší době chystáme osazení 
přístřešků na některé autobusové zastávky 
– zejména u základní školy. V Žernovce vzniká 
za vydatné podpory SDH Žernovka dětské 
hřiště a na poslední víkend v říjnu se připra-
vuje svoz velkoobjemového a nebezpečného 
odpadu ve všech třech našich obcích.  

Jak už to tak bývá, dějí se ale i věci méně 
příjemné. Již před prázdninami se v souvis-
losti s pozastavením platnosti územního plá-
nu objevila žádost majitele parku v Mukařo-
vě o oplocení celého tohoto parku a části 
návsi, a to z důvodu plánovaného prodeje 
pozemku za účelem stavby rodinných domů. 
Dalším požadavkem majitele je odstranění 
asfaltu z návsi – v praxi to může znamenat 
nejen to, že vozidla nebudou mít kde parko-
vat, ale zřejmě se lidé budou velmi složitě 
dostávat například na poštu. Případná doho-
da je zatím v nedohlednu, a i když nezpo-
chybňujeme vlastnické právo majitele tohoto 
pozemku, nezbývá než vyčkat jak celá věc 
dopadne. 

V průběhu léta se k nám také donesla in-
formace, že firma ČSAD Polkost připravuje 
obnovení autobusové linky do depa Hostivař. 
Samozřejmě jsme to uvítali a souhlasili s 
udělením licence, ovšem věc je zatím nejistá, 
neboť se z nepochopitelných důvodů staví 
proti nejen „konkurence“, ale dle posledních 
informací i signatáři petice za znovuobnovení 
linky právě do Hostivaře, kteří požadují zařa-
zení linky do systému PID. Nezbývá, než si 
přát, aby i v tomto případě zvítězil zdravý 
rozum nad otázkou „principu“. 

Přeji všem čtenářům příjemný a barevný 
podzim.
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Ještě k té kontejnerové škole 
  Jan Kašpar, místostarosta 

Rozšíření základní školy o 4 třídy je 
stále předmětem diskuzí, jak mj. dokazuje 
anketa na webových stránkách Mukařov-
ska. Je škoda, že zřejmě se ankety nezúčast-
ňují ti, pro které byly ony “kontejnery“ posta-
veny. Tedy děti prvních a druhých tříd, které 
dostaly ke svému vstupu do procesu vzdělá-
vání všechno nové, voňavé, barevné, zasazené 
do příjemného a upraveného prostředí. Neob-
jevily se zatím žádné kritické hlasy ani od 
učitelek v těchto třídách, naopak jsou velice 
spokojené, že zde mohou učit (viz foto níže).  

Je proto těžké pochopit, proč je tolik ne-
spokojených s daným řešením resp. proč 
připojují svůj hlas pod „špatné řešení“. Ano, 
existují jistě efektnější a architektonicky zají-
mavější objekty, zastupitelstvo obce mělo k 
dispozici i jiné projekty, ale bohužel stále jsou 
rozhodujícím ukazatelem náklady. A neméně 
důležitým byl i čas, ve kterém bylo nutno 
zorganizovat celý proces od projektu, výběru 
vhodného dodavatele, přes obavy jestli se do 
omezeného prostoru dostane 100 tunový 
jeřáb.  

Po bitvě je každý generál, to platí i v tomto 
případě, ale ještě na jaře nebylo vůbec jasné, 
jestli se podaří byť „kontejnerová“ škola vůbec 
zrealizovat.A tak bude možná vhodné uspořá-
dat podobnou anketu mezi těmi, pro které 
nové 4 učebny byly postaveny. Jak známo, 
děti jsou nejupřímnější. S výsledkem vás 
seznámíme v příštím čísle. 

 
 
 

Oprava obecního úřadu a znak  
Tak jak se zastupitelstvo postupně sna-

ží zlepšovat vzhled celé obce, nevyhnul se 
tento záměr ani notně omšelé budově 
obecního úřadu. Představa byla jasná – 
dům nejen zateplit, ale současně i vytvořit 
dostatečně reprezentativní vzhled jedné z 
nejvýznamnějších budov v obci a jejího 
blízkého okolí.  

Jak jste si jistě všimli budova obecního 
úřadu v Mukařově se upravuje už od loňské-
ho roku. S ohledem na to, že se do ní dlouhá 
léta nijak neinvestovalo, je prací, které již 
proběhly – probíhají - nebo ještě do konce 
tohoto roku proběhnou, celkem hodně. 

Budova je více jak sto let stará. Byla po-
stavena na konci 19. století a sloužila řadu let 
jako škola. Objekt patří obci a sídlí v něm 
Česká pošta, místní knihovna, zubař, lékaři 
pro děti, dorost a dospělé a samozřejmě  
i obecní úřad. 

V loňském roce nejprve došlo k obkopání 
spodní části budovy a sanačnímu omlácení 
omítky. Vyšlapané schody do prvního patra 
byly nahrazeny novou dlažbou a chodba byla 
vylepšena dřevěným ostěním, chodby byly 
vymalovány. Na začátku roku byla vyměněna 
stará okna a vstupní dveře na obou stranách 
budovy, čehož si jistě minimálně návštěvníci 
pošty povšimli. 

Letní úpravy 
řešily již delší 
dobu opadávající 
fasádu včetně její-
ho zateplení. Do 
jednoho ze zazdě-
ných oken budovy 
vymaloval Ruda 
Semanský (věren 
své profesi grafika) 
nový obecní erb – 
viz foto. Okolí budovy doznalo změn v podobě 
bezbariérového vchodu na poštu v místě po 
odstraněné telefonní budce. Kromě nových 
schodů do budovy byl také vybudován chod-
ník okolo ní. Fotografii budovy z konce září 
naleznete na úvodní stránce časopisu. 

V nejbližší době bude také ze zadní strany 
budovy vybudován přístřešek na kola a ko-
čárky, který by měl sloužit hlavně mamin-
kám, které chodí s dětmi k lékaři (přístup do 
patra bohužel není bezbariérový a tahat kočá-
rek do schodů je těžké).   (rse, všo)
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Jak jsme na tom s projektem vybudování kanalizace a vodovodu 
pro Srbín a Žernovku....?!  Jan Kašpar, místostarosta obce 

Tohle téma bude asi tím nejdiskutovanějším v naší obci v dalších letech. Po několika-
leté přípravě – od původní studie, jaký zvolit způsob kanalizačních řadů, kolik čistíren 
odpadních vod a kde – přes pochopitelný odpor těch, kteří by měli 
nejblíže k těmto čistírnám, těch, kteří stále ještě vypouštějí 
splašky kamsi ... – změnu tras vodovodu – obnovení 
spolupráce s projektem Region JIH, odkud bude přiváděna 
voda – až ... až k projektu pro územní řízení, který byl předán 
počátkem tohoto září na stavební úřad v Říčanech.  

V současné době se zpracovávají další nezbytné dokumenty pro 
žádost na získání dotace ze Státního fondu životního prostředí, 
protože jak už zaznělo na jiném místě, půjde o investici překračující částku 
100 milionů korun. Celý projekt bude rozpracován do několika etap, občané 
budou samozřejmě průběžně informováni o postupu prací. Zatím je předčasné mluvit o kon-
krétních termínech nebo lokalitách, teď je nejdůležitější připravit veškeré dokumenty tak, aby 
byla splněna náročná kritéria pro získání dotace. A i v kladném případě bude si obec nucena 
vzít dlouhodobý úvěr, protože dotace nebude pokrývat 100% nákladů. 

 
 

Stezka na Žernovku – od fikce k realitě  Kateřina Čadilová, Mukařov-sko 
MAS Říčansko – obecně prospěšná společnost realizující místní rozvojovou strategii – 

vyhlásila 3. letošní výzvu k předkládání projektů ucházejících se o podporu z Programu 
rozvoje venkova. Konkrétně mohly své projekty předkládat organizace z neziskového sektoru – 
budování pěších, lyžařských a hippo stezek – a podnikatelé v cestovním ruchu. Občanské 
sdružení Mukařov-sko, jehož členové jsou zároveň také obecními zastupiteli, se rozhodlo zkusit 
štěstí v a podalo žádost o podporu vybudování stezky z Mukařova na Žernovku.  

V téměř neuvěřitelném čase na přelomu srpna a září se tak podařilo oživit projekt stezky, 
sehnat pro její realizaci všechna potřebná potvrzení, vyjádření a další dokumenty včetně veřej-
noprávní smlouvy se stavebním úřadem. Součástí podávaného projektu byl také rozpočet, který 
se nakonec díky požadavku Správy a údržby silnic Kutná Hora na vytvoření "styčné spáry mezi 
chodníkem a silnicí vyfrézované a vyplněné plastickou emulzí (Biguma, Texabit apod.)" vyšplhal 
na 1,1 milionu korun z nichž 90% by v příznivém případě uhradila dotace MAS. 

Protože projektů se sešlo více, než kolik bude možné podpořit, a ten mukařovský je finanč-
ně nejnáročnější, budeme v průběhu podzimu napjatě očekávat výsledky. Důležité ale je, že 
nyní je projekt připraven a i bez dotace bude možné v příštím roce realizovat alespoň podstatný 
úsek cesty přes les. S dotací bychom se mohli těšit i na štěrkový chodník v Mukařově (včetně 
plastické emulze u krajnice) a alej na poli na Žernovce od památníku směrem k Mlýnu Pataki. 

 
 

Buduje se dětské hřiště na Žernovce  Matěj Mlčoch, velitel SDH Žernovka 
Je začátek podzimu a i když to vypadalo všelijak, tak hasiči ze Žernovky nakonec se-

brali své síly a za plné podpory Obecního úřadu započali s výstavbou slíbeného a dlouho 
očekávaného dětského hřiště na Žernovce. Jeho umístění bylo zvoleno na pozemku u hasič-
ské zbrojnice, kde vznikne multifunkční hřiště na míčové hry spolu s dětským dřevěným hra-
dem, prolézačkou, pískovištěm, kolotočem a odrazovou zdí. Toto hřiště bylo dlouho očekáváno 
místními občany, kterým většinou nezbývalo nic jiného než se vydat  za zábavou někam jinam 
a nebo své ratolesti nechat napospas místním ulicím. Spolu s hřištěm bude také celý areál 
oplocen a osazen lavičkami, kde vznikne zázemí a také odpočinková zóna pro dospělé, kteří 
budou doprovázet své děti. Doufáme, že vše proběhne dle předpokladů a na podzim slavnostně 
zahájí hřiště svůj provoz.   
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Dům „U Jezera“ - bourat, přestavět, ponechat...??? 
 Jan Kašpar, místostarosta obce 

I když o osudu domu v Dubové ulici s popisným číslem 1 se psalo v leckterém bulvár-
ním plátku, přece jenom oficiální zpráva o připravovaném dalším osudu této stavby se 
dostala k posouzení na obecní úřad možná jako poslední. Nová majitelka, známá to zpě-
vačka Darina Rolincová, požádala prostřednictvím svých zástupců o demolici domu bez 
udání dalších důvodů. Je pravda, že objekt, byť umístěný na jednom z nejkrásnějším 
míst v obci, pomalu chátral, bývalý majitel dlouho váhal zda si nechat zavést vodovod a 
kanalizaci, neobývaný se stal terčem nikdy nekončího vandalizmu. Nicméně zbourat??  

Díky pochopení pracovníků památkové péče v Říčanech, kteří 
ochotně a hlavně velmi rychle zpracovali odborný posudek k uvažova-
né demolici, mělo zastupitelstvo obce k dispozici materiál pro rozhod-
nutí zda s bouráním souhlasit či ne. Z posudku vyjímáme: „Dům před-
stavuje jeden z architektonicky a uměleckohistoricky nejhodnotnějších 
domů v Mukařově, jeho vnější část jasně dokládá jeho výtvarnou a 
architektonickou hodnotu a je nedílnou součástí hodnotné okolní kulturní 
krajiny. Z hlediska památkové péče s navrhovaným odstraněním domu zásadně nesouhlasíme“.  

I když toto vyjádření má povahu pouhého doporučení, bylo použito jako odmítavé stanovis-
ko k odstranění stavby. Reakcí bylo písemné vyjádření architektů skupiny 3DH, kteří sice 
podrobně argumentovali zejména objektivním průzkumem vnitřku stavby (dřívější neodborné 
zásahy do krovu, praskliny ve zdech, atd.), nicméně přislíbili, že po odstranění původní stavby  
„celkový ráz nového domu má být absolutně zachován, záměrem je ponechat proporce domu, 
provést kopii secesního zdobení fasády, osazení dřevěných oken..." Zastupitelstvo obce proto na 
svém zasedání dne 8. září souhlasilo s touto rekonstrukcí. Lze jen doufat, že nová majitelka 
dodrží slovo a že svojí investicí přispěje k zachování onoho genia loci původního domu č. 1. 

 
 

Diskuse na webu obce – polyfunkční dům a územní plán (… kráceno) 

Dotaz: adabraka (anonym)  17.8.2009 (00:24) 
Dobrý večer! Také jsem se doslechla, že se bude stavět další polyfunkční dům na rohu Cho-

ceradské ulice… Také zcela nechápu jak může obec schvalovat tak velké stavby?! Snad asi 
proto že stavitel tohoto monstrózního díla sám usedá na obci ve stavební radě. Pokud jde o 
znehodnocení okolních pozemků - prodejní cena pozemků v sousedství takovéto bytovky samo-
sebou poklesne - no kdo by chtěl, aby ani na své zahradě neměl ani kousek soukromí. (Sám 
stavitel těchto oblud, které nám tu dělají pomalu sídliště má pozemek obehnán 2 m zdí) … 
Reakce: rakadaba (anonym) 27.4.2009 (11:50) 

To se každý vždycky stará, až když mu nevoní něco za plotem, ale uklidit si bordel ve škar-
pě, to nikoho ani nehne. Chodník položit od obce a zhodnotit si pozemek, to se líbí každému. 
Nevím, co je špatného, na tom, že by tu vyrostl další polyfunkční dům s lékárnou. Aspoň by to 
mělo trochu kulturu a ne jako ten bor... u Pýchy okolo sámošky. Vesnice se rozrůstá a jeden 
nákupák je trochu málo. Kdo má pořád jezdit do Říčan … 
Reakce: Rudolf Semanský (starosta obce) 31.8.2009 (22:06) 

Poměrně rozsáhlá diskuse k tomuto tématu by si jistě zasloužila stejně rozsáhlou odpověď 
a dost možná i reakci … Začnu tedy konstatováním faktu, že Obec Mukařov nemá v součas-
nosti platný územní plán. V praxi to znamená, že v tzv. intravilánu obce - tedy historicky vyme-
zeném zastavitelném území lze na rozdíl od extravilánu téměř bez omezení stavět. Z nedávné 
historie víme, že před schválením územního plánu se i přes nesouhlas obce nebo občanů poda-
řilo stavebníkům dovést některé kontroverzní projekty až do realizace - ať již to byl motorest, 
truhlárna nebo další. S trochou nadsázky lze říci, že na uvedeném pozemku by mohlo stát 
prakticky cokoli a obecní úřad by měl pramalou šanci nějak to změnit … Ale zpět - faktem 
zůstává, že jsem opakovaně absolvoval několik jednání nejen s majitelem pozemku - členem 
zastupitelstva obce p. Beckem, ale i se Stavebním úřadem a výsledkem bylo znatelné zreduko-
vání původně mnohem velkoryseji pojaté studie polyfunkčního objektu … 
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Úspěšná hasičská sezóna 2009 
     Michal Pokorný, SDH Mukařov 

Tento článek bych chtěl věnovat soutěžím, 
kterých jsme se v letošní hasičské „sezó-
ně“ zúčastnili. Závěr této sezóny pro většinu 
z nás pokračoval překvapivě ve stylu, o kte-
rém jsem psal ve 3. čísle tohoto časopisu. 

Memoriál Míly Dlabače v Tehovci 
První zářijové sobotní odpoledne patřilo jako 

již tradičně zápolení hasičských jednotek na 
tehovecké návsi. Soutěžilo se stejně jako  
v ročnících předchozích v klasickém požárním 
útoku, v balení hadic na čas a závodech na 
místním rybníce, který nezklamal a i letos 
vypadal jako dobře posekané hřiště.  

Letošní ročník byl pravděpodobně jedním  
z nejvíce obsazených. 13 družstev mužů  
a 9 družstev žen porovnávalo své síly až do 
pozdních podvečerních hodin. V něčem byl ale 
tento ročník přeci jen odlišný od těch před-
chozích. Po předlouhé odmlce se zde předsta-
vilo i družstvo žen z Mukařova. Holky v nelí-
tostném, ale férovém boji vybojovaly pěkné 
osmé místo a získaly tak první zkušenosti  
s nově složeným týmem. 

O něco lépe se dařilo nám, „chlapům“. Bylo 
velké překvapení, když jsme se při vyhlášení 
stali posledním vyhlášeným družstvem a tedy 
vítězným pro tento ročník. Poháru za 1. místo 
i putovní trofeje si velice ceníme a patřičně 
jsme také vítězství oslavili.  

 

Praktický výcvik zásahových jednotek  
Další sobota patřila zápolení v Mukařově, 

které už není jen soutěží, ale má za úkol 
prověřit připravenost zásahových jednotek na 
řešení krizových situací.  Letošního již  
8. ročníku se zúčastnilo 15 zásahových jedno-
tek obcí z východní části Středočeského kraje. 
Jednotlivé disciplíny měly prověřit schopnost 
jednotky zasahovat v rozličných situacích  
a oblastech. Zařazena byla práce na vodě, 
zásah s motorovou pilou, záchrana osob při 
dopravní nehodě nebo havárie cisterny s 
nebezpečnou látkou. Nechybělo ani prověření 
zručnosti strojníků,  znalosti administrativy a 
průzkum v zakouřeném prostoru. Výsledky se 
podařilo vyhlásit v brzkých odpoledních hodi-
nách. A jak se dařilo nám? Překvapivě výbor-
ně! Obhájili jsme loňské vítězství, putovní 
historickou přilbu a obohatili tak naši letošní 
sbírku pohárů o jeden z nejcennějších.  

Podtrženo a sečteno letošní soutěžní sezóna 
prostě patřila nám, mukařovským hasičům.  
Pět nových pohárů za první místa a dva pu-
tovní již mají svá místa a zdobí naši klubov-
nu. 

Chci zde poděkovat všem, kteří se o tyto 
výsledky přičinili a věnovali svůj volný čas 
přípravě i soutěžím samotným. Přejme si, aby 
i příští sezóna byla úspěšná, aby se podařilo 
udržet a posílit nejen družstvo žen, ale i rozší-
řit družstvo mužů. 

 

Obec je na Facebooku! A co Vy?  
Jak už mnozí z Vás zaznamenali, k webu obce (www.mukarov.cz) a 

webu o.s. Mukařov-sko (www.volny.cz/mukarov-sko) přibyla na začát-
ku léta také skupina na komunitním serveru Facebook (facebook.com). 
Na rozdíl od prvních dvou webů, není Facebook anonymní, což do 

značné míry kultivuje jeho prostředí ;-) Máte-li zájem zjistit, kterých 5 zastupitelů už "tam" je, 
zadejte si na Facebooku do vyhledávání heslo "Mukařov – Srbín – Žernovka" a přidejte se. 
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Vydařený II. srbínský PoPoLes  
 Dana Gaždová, o.s. Pro Srbín 

Rok se s rokem sešel a 2. zářijovou ne-
děli se už podruhé konal POchod POhádko-
vým LESem na Srbíně. Letos nám počasí 
přálo, a tak se na tříkilometrovou pro-
cházku se startem i cílem u dětského hřiš-
tě vydalo 98 dětí s doprovodem rodičů. 

Cestou lesem děti potkávali pohádkové by-
tosti. Tentokrát to byli kašpárek, princezna, 
dobrá víla, piráti, čarodějnice, Červená Kar-
kulka, čert, vodník a Křemílek s Vochomůr-
kou. Ten, kdo splnil jejich úkoly a získal 
všechna razítka, dostal za ně v cíli sladkou 
odměnu a buřtíka k táboráku. A kdo chtěl, 
mohl si v cíli třeba pohrát na dětském hřišti 
nebo se svézt na konících, čehož děti hojně 
využívaly. Troufnu si říct, že jsme se všichni 
(děti i dospělí) dobře bavili a ze společně strá-
veného odpoledne si odnesli spoustu hezkých 
zážitků (viz foto v hlavičce časopisu). 

Chtěla bych moc poděkovat všem, kdo 
pomáhali letošní POPOLES připravit, protože 
bez vás by to prostě nešlo! Děkuji pohádko-
vým postavám za jejich nadšení a energii, 
všem z OS Pro Srbín na startu a v cíli za 
skvělou organizaci, Bille za sladkosti, OÚ 
Mukařov za podporu (nejen finanční). Speci-
ální dík patří paní Kašparové ze Žernovky, že 
stejně jako loni poslala ochotně a nezištně 6 
koní i se skvělým týmem. 

Nová sezóna v Mateřském  
centru Mukařov-sko  
 Katka Čadilová, MC Mukařov-sko 

Mateřské centrum Mukařov-sko zaháji-
lo po prázdninové pauze nový školní rok  
s novým rozvrhem.  

Jednotlivé pro-
gramy startují po-
stupně, ale od října 
budou mít rodiny s 
předškoláky na výběr 
z kompletní řady 
pravidelných progra-
mů – od volné herny 
za účasti rodičů přes 
školičku (realizovanou třikrát týdně ve spolu-
práci s Integrovanou hernou Veroniky Vaněč-
kové) až po tematické programy jako je anglič-
tina, výtvarka, cvičení nebo tancování. Navíc 
chystáme i výtvarné dílny, besedy a přednáš-
ky. 

Díky přístavbě školy může i Mateřské cen-
trum využívat další prostory v budově školní 
družiny v Příčné ulici, proto jsme soustředili 
své programy právě tam, zatímco v Sokolovně 
se budou konat spíše jednorázové akce.  
Více informací najdete na našich stránkách 
www.mcmukarovsko.estranky.cz nebo přímo v 
mukařovské herně v Příčné 61.  

Těšíme se na Vás!  

 

 

Začátek školního roku ve školce Dana Tůmová, ředitelka MŠ 
Skončily nám prázdniny a začal nový školní rok. Pro mnoho rodičů a dětí se změnil 

rytmus dne a začalo něco nového. Školka je místo pro děti, kde se setkávají s novým 
prostředím, kamarády, paní učitelkou a musí se naučit spolupracovat s ostatními, brát 
zřetel na jiné, učit se trpělivosti, ohleduplnosti, kamarádství. 

V současné době probíhá u nových dětí „ adaptační období.“ V naší mateřské škole je 30 
předškolních dětí a proto byly vytvořené dvě heterogenní třídy - Berušky a Ježečci. Děti jsou 
velice šikovné, vůbec se nebojí a ve školce se jim líbí. Velcí kamarádi pomáhají těm menším a 
daří se jim to. Každý den je něco nového, zajímavého, učíme se básničky, písničky a odnášíme 
si domů plno pěkných výtvarných prací a listů k předškolní výchově. 

Koncem září pro nás připravily paní učitelky jízdu na kolech, koloběžkách. Děti se učily 
jezdit bezpečně a poznávaly pravou a levou stranu… Zajímavé bylo i divadelní představení „ 
Bába školnice.“ Pro děti připravujeme další divadelní představení, fotografování dětí, práci s 
knihou, podzimní karneval a návštěvu první třídy. V měsíci říjnu začínají kroužky - hra na 
zobcovou flétnu, výuka angličtiny, taneční a keramický kroužek. Pozornost letos zaměříme na 
nové vybavení školní zahrady. Zvláštní poděkování patří Obecnímu úřadu za finanční pomoc a 
rodičům, kteří nám pomáhají sponzorskými dary. 
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Kalendář akcí Mukařovska 
Říjen 
 10. Havelské posvícení  

v Montgomery se podávati 
budou pečené husokachny 

11. Dýňování - 15:00 dět-
ské hřiště Srbín (Pro Srbín) 

17. Vítání občánků - 10:00  
 4. mukařovsko-srbínská Drakiáda - 

14:00 místo bude upřesněno (SDH Mukařov) 
 Country bál – hrají Hom-Bre - 20:00 Mont-

gomery Žernovka 
24.-25.  Velkobjemové kontejnery + sběr 

nebezpečného odpadu a železného 
šrotu - na tradičních místech Muk+Srb+Žer 

27. + 29. Vypnutí proudu Srbín - 7:00-18:00 
nová zástavba Na Pískách, U Potoka, U Požáru, 
Blatouchová, Zvonečková, Choceradská od Na 
Pískách směr Svojetice, Na Dolách, nová zá-
stavba nad Kravínem, Kopretinová, Nad Obcí. 

Listopad  
6. 3. mukařovský Lampióňák - 17:30 náves 

Mukařov (Mukařov-sko) 
14. Country bál – hrají Blankyt - 20:00 Montgo-

mery Žernovka 
17. 20 let od Sametové revoluce 
22. Uzávěrka přihlášek Mukařovské 

hvězdy - na ředitelství ZŠ Mukařov 
28. Mukařovská hvězda - 6. ročník dětské 

pěvecké soutěže - 14:00 sokolovna Mukařov 
Změna akcí vyhrazena 

Černá kronika  
Smrtelná dopravní nehoda se odehrála 

na konci prázdnin 21. září na silnici první 
třídy mezi Mukařovem a Vojkovem.  

Kousek od benzínové čerpací stanice se 
zde srazila Škoda Felicie s protijedoucím 
mikrobusem (viz foto). Důvodem srážky byla 
neukázněnost řidiče Felicie, který se i přes 
plnou dělící čáru snažil předjet nákladní 
automobil a přehlédl od Říčan jedoucí mikro-
bus. Sedm cestujících v mikrobusu bylo zra-
něno. Řidič Felicie své riskování nepřežil. 

 

 

Domácí zápasy 
TJ Sokol Mukařov - kopaná 
 
Muži A, B - soboty 
 Mukařov A – Měšice A  3.10. 16:00 

Mukařov B – Mnichovice B  3.10.  13:00 
Mukařov A – Kunice B   17.10. 15:30 
Mukařov B – Kamenice B 17.10. 12:30 
Muk. A – Kostelec/Č.L. A 24.10. 14:30 
Muk. B – Kostelec/Č.L. B 24.10. 11:30 
Mukařov A – V. Popovice A  7.11. 14:00 
Mukařov B – Světice A  7.11. 11:00  

Dorost - neděle  
 Mukařov – Louňovice  4.10. 11:00 

Mukařov – V. Popovice 18.10. 11:00 
Mukařov – Kamenice  1.11. 11:00 
Mukařov – Kostelec/Č.L.  8.11. 11:00 

Žáci - soboty 
 Mukařov – Svojetice  3.10. 10:15 

Mukařov – Mirošovice 17.10.  10:15 
Mukařov – Mnichovice 31.10. 10:15 
Mukařov – V. Popovice 14.11. 10:15 

Přípravka - neděle 
 Mukařov – Kunice  4.10.  9:00 

Mukařov – V. Popovice 18.10.  9:00 

    Foto: Přemysl Voráč

TRUNA PLUS s.r.o. - výrobce zakázkového 
nábytku PŘIJME truhláře, nebo pomocné 
truhláře (i učně po vyučení). Místo pracoviště: 
Doubravčice 9, tel: 603539214 ,  www.truna.cz

Restaurant Montgomery Žernovka hledá 
servírku na trvalý pracovní poměr  
tel: 323 660 534
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