
Nová škola je malá
Konec zimy je už tradičně ve znamení zápisů do prvních tříd – události 
významné nejen pro všechny budoucí prvňáčky a jejich rodiče, ale v našem 
regionu, v němž stále přibývá dětí, i pro místní samosprávu.  

K zápisu do mukařovské základní 

školy přišlo více 130 dětí. Protože se 

ale některé hlásí na více škol, sou-

časný počet přetrvávajících zájem-

ců je 96. I ten samozřejmě převyšu-

je aktuální oficiálně schválenou 

kapacitu školy. V současné době 

probíhají nutné kroky k jejímu navý-

šení, v delší perspektivě je ale zřej-

mé, že při přepokládaném nárůstu 

počtu obyvatel ve spádovém obvo-

du se technická kapacita školských 

zařízení naplní během dvou let. 

V Mukařově už prostor na další rozšiřování 

školního areálu není, proto bude nejspíš 

nutné uvažovat o výstavbě školy v některé 

ze spádových obcí.

Mukařov stále řeší i další problém souvisejí-

cí se základní školou, a sice dosud neuza-

vřenou smlouvu o spolufinancování stavby 

nové budovy. O jejím obsahu se vedly 

v posledních týdnech diskuse se starosty 

spádových obcí, sešlo se kvůli tomu dokon-

ce i mimořádné zastupitelstvo obce 

Mukařov, které schválilo některé úpravy 

smlouvy navržené ostatními obcemi a záro-

veň stanovilo termín pro uzavření smlouvy 

na 24. 3. Pokud se tak stane, Mukařov získá 

finanční prostředky ve výši téměř deseti 

milionů korun, které bude moci použít 

k nutným investicím v obci, část se vrátí na 

spořící účet, kde tvoří rezervu pro použití 

v budoucnosti. Pokud se tak nestane, 

budou investice řešeny pouze v nejnutnější 

míře – týká se to např. oprav komunikací 

nebo výstavby chodníků a rozšiřování veřej-

ného osvětlení.

Pokud jde o další aktuální projekt, stavba 

nového pavilonu školky běží podle plánu, 

v současné době se dokončuje povrchová 

úprava stěn, stropy a podlahy jsou hotové, 

topení už také funguje, takže vše rychle 

dosychá. Nyní se soustřeďujeme na přilehlé 

parkoviště, které by mělo mít do konce břez-

na finální povrch. Občané jistě zaznamenali 

další, pro kolemjdoucí bohužel omezující 

aktivitu, a sice budování vodovodní přípoj-

ky, kterou je nutné vést ze Sportovní ulice. 

To si vyžádalo dočasné rozkopání a praktic-

ké uzavření chodníku spojujícího Sportovní 

ulici a ulici U zelené cesty. Harmonogram 

stavby se daří dodržovat dobře, v květnu by 

měla proběhnout kolaudace a na červen se 

počítá se zápisem dětí.

Kontejnery staronově
Jako každý rok, chystá se na předposlední 

dubnový víkend (23.–24. 4.) svoz velkoobje-

mového odpadu, nebezpečného odpadu a 

železa. Kontejnery budou přistaveny na 

Pokračování na straně 2

ámy a pánové, máme tu jaro. 

DA s ním přichází i další vydání 

Obecního zpravodaje. 

S hřejivým sluncem a prodlužujícími se 

dny nás to táhne ven, do zahrad, užuž 

abychom mohli být součástí probouze-

jící se přírody. A tak jsme se i na strán-

kách Zpravodaje „vydali ven“ a přináší-

me témata z oblasti dům a zahrada. 

Osobně mě zaujal vývoj v osidlování 

naší vesnice a rozvoj zemědělských 

ploch, jak je to zaznamenáno v obecní 

kronice. Na straně pět se můžete pře-

svědčit, jaký posun se tu za více jak 60 

let odehrál.   

Dále se dočtete, jak řešit případné sou-

sedské spory, zajímavé jsou také názo-

ry architekta Ivana Kroupy, který má 

v Mukařově dům, na urbanistickou 

koncepci českých měst a vesnic. 

Přinášíme vám rovněž podrobné infor-

mace ze zasedání Zastupitelstva, kde 

mi připadá zásadní zejména záměr 

vybudovat supermarket Penny v blíz-

kosti kruhového objezdu. Názory na to, 

jak moc naše vesnice takový superob-

chod potřebuje, se budou asi hodně 

lišit. Na několika místech Zpravodaje se 

můžete dočíst o tom, že k zápisu do 

prvních tříd se přihlásil rekordní počet 

dětí a kapacita školy nestačí. 

Potěšily nás dva dopisy od čtenářů a 

budeme rádi za další vaše názory, 

náměty a připomínky. Zajímavé a důle-

žité informace sdělují hasiči z Mukařova 

i ze Žernovky, a určitě si nenechte ujít 

rozhovor s ředitelkou místní mateřské 

školy Zuzanou Tůmovou. 

A prosíme, nezapomeňte, že tu máme 

sběrnu bioodpadu a že odpad ze 

zahrad rozhodně nepatří do lesa ani 

nikam jinam do volné přírody. V obci 

navíc budou přistavovány pravidelně 

kontejnery na bioodpad, více naleznete 

na straně 12. 

Přeji vám příjemné čtení a hojnosti plné 

dny.

Renáta Kiara Vargová     

V čísle dále najdete:

Vydává Obec Mukařov - ročník 2 - číslo 2 (březen/duben 2016)

www.mukarov.cz

pro Mukařov, Srbín a Žernovku

Obecní zpravodaj

ZDARMA

Z obecního úřadu
Aktuality ze zastupitelstva a 

sousedské vztahy na str. 2 a 3

Rozhovor
O architektuře s prof. Ivanem 

Kroupou str. 6 a 7

Víte, že...
Praktické informace a kalendárium 

na str. 9 a 12



obvyklých místech, kde budou přítomni i 

pracovníci obce. Termíny záměrně nejsou 

zveřejňovány v předstihu na webu obce, 

aby se předešlo „nájezdům“ přespolních 

zájemců o odložení odpadu.

Pro mukařovské občany se zároveň rozbíhá 

nová služba, a sice svoz bioodpadu za 

pomoci nového vozidla pořízeného v minu-

lém roce. Návrh míst, na nichž budou kon-

tejnery přistaveny podle předem daného 

rozvrhu, je uveden na poslední stránce 

tohoto zpravodaje. Plánuje se, že přistavo-

vání bude probíhat každý týden podle pře-

dem daného časového rozvrhu, případné 

Dokončení ze strany 1 změny budou zveřejněny na webu obce. 

Doufejme, že se tato služba  pozitivně odra-

zí v tom, že občané přestanou vyvážet vět-

ve, listí a další biologický materiál ze zahrá-

dek do lesa nebo na černé skládky. Zatím se 

tento problém nedaří řešit, i když už nyní 

mají všichni místní možnost odvážet biood-

pad každou středu až do 18 hodin do sběr-

ného dvora na „Čapik“, nebo si předplatit 

vlastní popelnici na bioodpad u svozové 

firmy. Ty se sváží v současné době jednou za 

dva týdny, ve vegetačním období pak každý 

týden. Přesný harmonogram je též k dispo-

zici na webu obce.

Rudolf Semanský, starosta obce

Kontejnery staronově
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Zastupitelstvo obce Mukařov (ZO) zasedá jednou měsíčně, zpravidla 

každé druhé úterý v měsíci. Zápisy ze zasedání jsou uveřejňovány na 

úřední desce obce Mukařov a na webových stránkách www.mukarov.cz. 

Z jednání Zastupitelstva obceNázor zastupitele
Co Vám v naší obci nejvíce vadí a jak 
byste to doporučovala změnit? 

JUDr. Jana Klimentová, 
zastupitelka za TOP 09

Za zcela zásadní a nezbytné 
shledávám to, aby majitelé 
psů uklízeli exkrementy od 
svých psích kamarádů. 
Představte si, jak by vám 
bylo, kdybyste nacházeli 
před svými vrátky, garáže-

mi, zahradami, na chodnících a trávnících 
psí exkrementy a čas od času do nich i 
stoupli. Například toto mě velmi tíží. 
Představte si, vážení sousedé, i ti, co tu jen 
projíždíte či jste pouze o víkendech, jak 
byste se chovali v takových případech vy 
sami, kdybyste tu takto dennodenně žili. 
Nechtěli byste kličkovat mezi výkaly, proto 
byste se určitě vždy sehnuli a sebrali je do 
sáčku a vyhodili do nejbližší popelnice. A to 
nejen z chodníků a cest, ale možná i 
z přilehlých luk a trávníků. Obec toto 
podporuje například tím, že instalovala a 
zajišťuje pravidelnou údržbu speciálních 
odpadkových košů se sáčky. 

Dále mně leží na srdci neestetická nesou-
rodost staveb, které tady postupně 
vyrůstají. Zejména takových, které jsou 
takzvaně na očích a ukazují, jak „hezká” je 
naše obec, když se jí jen třeba projíždí. Vím, 
po právní stránce s tím nelze nic dělat, 
avšak pokud nám všem to bude jedno, 
pokud budeme žít tak, že co je dál ode mě, 
to se mne netýká, a jen kradmo za rohem 
budeme kritizovat, tak to je hodně špatně. 
Jen tak pro příklad. Když už máme pěkně 
osázený kruhový objezd, tak nám vedle 
něho vedle samoobsluhy ENAPO nějaký 
podnikatel vystaví zelenou obdélníkovou 
přístavbu asi nějaké budoucí prodejny, 
která tam trčí jak pěst na oko už delší 
dobu, aniž by majitel jakkoli dál se stavbou 
pracoval. Mám na mysli, aby tuto zelenou 
část budovy dal do stavebně estetického 
souladu s celou budovou, aby tuto část 
spojil se štítem budovy, aby skryl elektrické 
vedení , aby .... Je to jen příklad toho, jak by 
to asi v naší obci vypadat nemělo, jinak z ní 
budeme mít slepenec.

Asi byste nechtěli mít každý den před 
sebou nehezký výhled na nedostavěný 
dům, neomítnutou fasádu, fasádu budov, 
na kterých se vyřádili sprejeři (byť se tím 
jisto jistě dopustili trestného činu), a tak 
byste se snažili na tyto nešvary upozornit i 
samotné vlastníky budov, posílali byste na 
obecní úřad svá upozornění na takové 
budovy a i na to, co vám na nich vadí a 
jakou nápravu byste navrhovali. Více hlav 
více ví, i když každý z nás má to své 
estetické cítění jiné, a co někomu vadí, 
druhý třeba nijak špatně nevnímá. Avšak 
odstranění i malých problémů může 
výrazně zkrášlit život. To se dotýká i 
prostředí tzv. za plotem. Na každé 
procházce se psem, tzv. za ploty, si poklá-
dám otázku, proč to nikomu nevadí, že 
vlastně za svým plotem má místo pěkně 
posečené trávy, roští, na něm větrem 
naváté papíry, plechovky či rozbité sklo. To 
každý čeká na jaro, až to všechno milosrd-
ně zakryje tráva a listy stromů a v zimě 
zase sníh?   

Na únorovém zasedání zastupitelstva obce 

se znovu diskutovalo o dořešení spolufinan-

cování stavby nové školní budovy spádový-

mi obcemi, aktuálně ve světle zápisu do 

základní školy, k němuž se zaregistrovalo 

rekordních 125 dětí, zatímco aktuální volná 

kapacita školy je 59. Přítomný starosta 

Louňovic Ing. Řehák tlumočil výhrady starostů 

okolních obcí ke smlouvě o spolufinancování, 

v níž postrádají garance přijímání svých dětí 

do školy. Mukařovští zastupitelé namítali, že to 

řeší smlouvy o školském obvodu, které mají 

jednotlivé obce s Mukařovem uzavřeny. 

Zastupitelé se shodli pouze na úpravě, která 

zpřesnila celkové finanční plnění, jež smlouva 

řeší. Zároveň odhlasovali výpověď smlouvy o 

společném školském obvodu s obcí 

Klokočná, která deklarovala, že se z důvodu 

nedostatku finančních prostředků nechce 

podílet na spolufinancování stavby nové budo-

vy.

Další bod se týkal posledních úprav nového 

návrhu územního plánu před odesláním 

dotčeným orgánům státní správy, v němž byly 

korigovány nedostatky zjištěné zastupiteli. 

Bylo vyhověno rovněž připomínce  majitele 

firmy TFP universal a.s., která vlastní výrobní 

areál ve Školní ulici, týkající se zařazení jejich 

pozemků, a také maximální zastavěnosti 

ploch vedených jako drobná a řemeslná výro-

ba.

Zastupitelé vyslechli informaci o postupu 

prací na stavbě nového pavilonu mateřské 

školy a schválili vícepráce v hodnotě 700 tis., 

které si vyžádá rozšíření parkoviště v ulici 

U Zelené cesty. Parkoviště odlehčí i dopravní 

situaci kolem základní školy.

Obec vybrala zhotovitele pro instalaci ply-

nového topení a výměnu zbytku původ-

ních oken v objektu Příčná 61 – Kulturní a 

komunitní centrum. Práce by měly být realizo-

vány s finančním příspěvkem ze Středo-

českého fondu rozvoje obcí a měst v době 

letních prázdnin. Zastupitelé schválili pořízení 

ojetého automobilu pro dopravu osob a 

materiálu pro SDH Žernovka.

Na březnovém zasedání se probírala otázka 

kapacity školy. Aktuální stav evidovaných 

zájemců o nástup do první třídy je 100, ředitel-

ka školy požádala o navýšení kapacity z 506 na 

560 dětí. Až do vyřízení žádosti nelze vyhovět 

žádostem nad rámec současné kapacity. 

Administrativně jsou ale podniknuty všechny 

možné kroky, aby byly žádosti uspokojeny. 

S největší pravděpodobností tedy budou v září 

2016 otevřeny 3 první třídy.

Zastupitelé se neshodli na souhlasu s poříze-

ním územní studie na zastavění pozemků na 

Žernovce (vlevo od ulice Českobrodské, podél 

stezky Mukařov-Žernovka). Vyslechli si před-

stavení záměru společnosti Penny Market 

postavit supermarket na volném pozemku 

u kruhového objezdu v Mukařově. Jedná se o 

soukromý pozemek a podnikatelský záměr, 

který nemůže obec přímo ovlivňovat, ale pro 

realizaci je nutné uzavření plánovací smlouvy, 

která vyřeší např. napojení na sítě v obci a 

další dopady stavby na okolí.

Zastupitelé schválili hospodaření základní a 

mateřské školy za rok 2016 a vyslechli zprá-

vu o činnosti JPOIII Mukařov. Schválili rov-

něž aktualizaci Místního plánu obnovy ves-

nice na rok 2016 jako strategického doku-

mentu a zásobníku potřebných projektů. 

Diskutovali o zajištění stánkového prodeje o 

mukařovské pouti, který do loňského roku 

zajišťovala škola, a schválili odvolání dvou 

členů finančního výboru obce – Olafa 

Zuckersteina a Jiřího Chvaliny, kteří se z důvo-

du časového zaneprázdnění neúčastnili práce 

výboru. Na uvolněné místo byl schválen 

Michal Pokorný, druhého navrhovaného 

kandidáta zastupitelné neschválili.

Kateřina Čadilová



Stromy a keře
Nový občanský zákoník ovšem myslí i na situ-

aci, kdy bychom mohli vlastníka sousedního 

pozemku obtěžovat vzrostlými stromy, a 

dává možnost sousedo-

vi strom zkrátit tak, aby 

větve našich stromů 

nepřesahovaly do jeho 

pozemku. Toto se týká i 

toho, když se náš strom 

rozšiřuje svými kořeny 

pod pozemek souseda a 

vytrhává mu pracně 

položenou d lažbu. 

I tehdy může zkrátit kořeny stromu, byť mu 

strom nepatří. Odst. 2 a 3 § 1016 to uvádí 

takto: 

ź Neučiní-li to vlastník v přiměřené době 

poté, co ho o to soused požádal, smí soused 

šetrným způsobem a ve vhodné roční době 

odstranit kořeny nebo větve stromu přesa-

hující na jeho pozemek, působí-li mu to 

škodu nebo jiné obtíže převyšující zájem na 

nedotčeném zachování stromu. Jemu také 

náleží, co z odstraněných kořenů a větví zís-

ká.

ź Části jiných rostlin přesahující na sousední 

pozemek může soused odstranit šetrným 

způsobem bez dalších omezení.

Stromům se ještě věnuje § 1017, a to takto:

Má-li pro to vlastník pozemku rozumný 

důvod, může požadovat, aby se soused zdr-

žel sázení stromů v těsné blízkosti společné 

hranice pozemků, a vysadil-li je nebo nechal-

li je vzrůst, aby je odstranil.

Nestanoví-li jiný právní předpis nebo neply-

ne-li z místních zvyklostí něco jiného, platí 

pro stromy dorůstající obvykle výšky přesa-

hující 3 m jako přípustná vzdálenost od spo-

lečné hranice pozemků 3 m a pro ostatní 

stromy 1,5 m.

Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, je-li na 

sousedním pozemku les nebo sad, tvoří-li 

stromy rozhradu nebo jedná-li se o strom 

zvlášť chráněný podle jiného právního před-

pisu.

Co říci na závěr?

Užívejte sluníčka, těšte se z krásné zahra-

dy a všechny případné spory řešte společ-

ně, nejlépe se sklenkou dobrého vína.

Eva Hegyiová

Plot
Dříve platilo, že vlastníkovi pozemku patří 

plot, který je po jeho pravé ruce při pohledu 

od veřejné komunikace. Toto pravidlo však 

již několik desítek let neplatí, ač se stále 

mylně traduje.

NOZ (§1024–§1027) říká, že:

ź ploty, zdi, meze, strouhy a jiné podobné 

přirozené nebo umělé rozhrady mezi sou-

sedními pozemky jsou společné

ź společnou zeď může každý užívat na své 

straně až do poloviny její tloušťky a zřídit v ní  

výklenky tam, kde na druhé straně nejsou. 

Nesmí však učinit nic, co zeď ohrozí nebo co 

sousedovi překáží v užívání jeho části

ź kde jsou rozhrady dvojité nebo kde je 

vlastnictví rozděleno, udržuje každý svým 

nákladem, co je jeho

ź vlastník není povinen znovu postavit roz-

padlou zeď nebo plot. Musí ji však udržovat v 

dobrém stavu, hrozí-li následkem jejího 

poškození sousedovi škoda. Dojde-li však 

k takovému narušení plotu, že hrozí, že se 

hranice mezi pozemky stane neznatelná, má 

každý soused právo požadovat opravu nebo 

obnovení plotu (rozhrady).

ź na návrh souseda a po zjištění stanoviska 

stavebního úřadu může soud uložit vlastní-

kovi pozemku povinnost pozemek oplotit, 

je-li to potřebné k zajištění nerušeného výko-

nu sousedova vlastnického práva a nebrání-

li to účelnému užívání dalších pozemků.

Plody
§ 1016 NOZ říká:

Plody spadlé ze stromů a keřů na sousední 

pozemek náleží vlastníkovi sousedního 

pozemku. To neplatí, je-li sousední pozemek 

veřejným statkem. 

Jinými slovy: pokud si nedokážeme zařídit, 

aby naše jablka padala jen na náš pozemek, 

například vhodným zkrácením větví stromu 

nebo včasným očesáním stromu, nemáme 

na jablka spadlá na zahradu souseda nárok.

Zároveň je nutné si uvědomit, že ze stromů 

nepadají jen jablka, ale i jiné plody (kaštany, 

šišky), a i ty se stávají majetkem vlastníka 

pozemku. Ten pak nemá právo po nás poža-

dovat, abychom je odklidili.

V předešlých číslech Obecního zpravodaje jsme se vám pokusili podrobněji přiblížit 

problematiku domácích odpadů, připomenout některé povinnosti spojené 

s domácími mazlíčky či upozornit na situace, při nichž může snadno dojít k požáru 

v domácnosti, které nastávají třeba v předvánočním a vánočním období. S přicháze-

jícím jarem, kdy volá práce na zahradě, přicházejí ale jiné otázky:

Kdo má povinnost postavit či opravit plot? Já nebo soused?

Nenaruší dobré vztahy se sousedem, když ořežu větve, které příliš zasahují do mého 

pozemku?

Komu patří ovoce, které spadlo na moji zahradu ze sousedova stromu? Mně nebo 

sousedovi?

Všechny tyto problémy řeší nový občanský zákoník (NOZ), kterým se řídíme od roku 2014. 

Citací z některých paragrafů se pokusíme na tyto otázky odpovědět.

Sousedské vztahy
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Pozor na revize
K vlastnictví nemovitosti patří kromě 

radostí také řada povinností. Pro 

majitele rodinných domků přinášíme 

stručný přehled povinných revizí, které 

by měl každý vlastník zajistit.

REVIZE A KONTROLY ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Po uvedení do provozu jakéhokoliv spotřebi-

če je majitel domu povinen provést jejich 

revizi každých 5 let. Revizi provádí revizní 

technik s patřičným oprávněním a po 

kontrole elektrospotřebičů vystaví revizní 

zprávu. V případě, že technik zjistí vážnou 

závadu, nesmí majitel domu uvedené 

elektrozařízení až do opravy a následné 

kontroly používat.

REVIZE A KONTROLY HROMOSVODŮ

Jelikož je hromosvod elektrické zařízení jako 

každé jiné, jehož primární funkcí je ochrana 

zdraví a majetku, je nutné zajistit jeho dobrý 

technický stav. Lhůty pro povinné revize se 

liší dle stáří hromosvodu. Hromosvody 

zrealizované do 1. 2. 2009 vyžadují revizi 

každých pět let. Pro mladší hromosvody 

poté platí čtyřletá lhůta. Lhůtu pro další 

kontrolu určí revizní technik v revizní zprávě.

REVIZE A KONTROLY PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ

Každý rok je nutné provést revizi a kontrolu 

každého plynového spotřebiče. Dále je třeba 

každé tři roky provést provozní revizi, která 

zajišťuje přezkoušení těsnosti spojů 

v plynovodní soustavě a připojených 

zařízení. Revize se musí provést také vždy, 

pokud je plynové zařízení více než 6 měsíců 

mimo provoz, případně když na něm byla 

provedena generální oprava. 

REVIZE, KONTROLY A ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ

U běžného rodinného domu s výkonem 

topného zdroje do 50 kW je nutné zajistit 

tyto činnosti (počet úkonů/rok):

Tomáš Kouba

pevné kapalné plynné

čištění 

spalinové 

cesty

2x 3x 1x

kontrola 

spalinové 

cesty

1x 1x 1x

druh paliva
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Jak se dělá tlaková zkouška
Školka je pod střechou a zvenku to vypadá, 

že se nic moc neděje. Ale děje se, každý den 

něco zajímavého. Součástí prověrky stavby 

je například tlaková zkouška těsnosti budo-

vy. Pomocí kompresoru se udělá nejdříve 

podtlak uvnitř a měří se, jak dlouho vydrží 

ve srovnání s okolím (vzduchová propust-

nost kvůli izolaci pasivních a nízkoenerge-

tických staveb). Totéž pak proběhne s pře-

tlakem. V mukařovské školce toto měření 

dopadlo na jedničku. 

Renáta Kiara Vargová

Zápis do 1. tříd
Dne 10. 2. 2016 se konal zápis do 1. tříd 

pro školní rok 2016–2017. Očekáván byl 

veliký počet dětí a jejich rodičů a skuteč-

nost se tomuto očekávání zcela vyrovna-

la.

K zápisu se dostavilo 130 dětí ze spádových i 

nespádových obcí. Budoucí žáčci prošli po-

hovorem s učitelkami 1. stupně školy, které 

jim dávaly různorodé otázky tak, aby zjistily 

jejich připravenost na vstup do školy. Děti 

byly moc šikovné, krásně malovaly, některé 

již uměly počítat a znaly písmenka. 

Překážkou se nestaly ani geometrické tvary, 

barvy a schopnost zavázat si tkaničku 

u boty. I letošní zápis ale prokázal trvalý ne-

gativní jev, a to problémy s řečí u dětí. Téměř 

polovina dětí má menší či větší vadu řeči a 

dochází na logopedická cvičení. 

I přes to, že Základní škola Mukařov má od 

loňského 1. září novou budovu, musí stále 

řešit problémy s celkovou kapacitou školy. 

Od září 2016 se tedy první třídy vrátí do kon-

tejnerové přístavby, aby mohly být zachová-

ny odborné učebny, které jsou nově moder-

ně zařízené a které škola ke své výuce oprav-

du potřebuje. Pro školní rok 2016–2017 počí-

tá ZŠ Mukařov s otevřením 3 prvních tříd.

Jana Novotná, ředitelka ZŠ Mukařov

Ples Základní školy Mukařov
Dne 4. března 2016 se v mukařovské so-

kolovně konal již tradiční ples Základní 

školy Mukařov. Narozdíl od předešlých 

let k tanci i poslechu hrála skupina Color 

Club Praha pod vedením pana Josefa 

Šráma.

Změna nastala i v programu plesu. Úvodní 

předtančení zajistil juniorský pár taneční-

ho klubu Astra Praha. Představily se klasic-

ké a latinskoamerické tance. 

Vrcholem plesu se stalo již druhé stužková-

ní žáků 9. tříd. Stužkování je takovým prv-

ním rozloučením s dětmi, které školu zane-

dlouho opustí a rozejdou se do nových 

škol, aby se připravily na své budoucí povo-

lání. Děti odekorovala jejich třídní učitelka, 

Mgr. Kateřina Dinová.

Na další štěstí a úspěchy si pak žáci se svou 

třídní učitelkou připili dětským šampaň-

ským – „rychlými špunty“. Druhou polovinu 

plesu zahájili manželé Pánkovi, rodiče naše-

ho prvňáčka, kteří předvedli další nádher-

né a stylové předtančení. Oběma tanečním 

párům velmi děkujeme za mimořádný umě-

lecký zážitek.

Letošní ples zaznamenal rekordní účast, 

všechny stoly byly obsazené a my z toho 

máme opravdovou radost. Celý ples probě-

hl klidně, nálada byla skvělá, kapela splnila 

všechna přání, a tak se návštěvníci rozešli 

po druhé hodině ranní snad zcela spokoje-

ni.

Děkujeme Obci Mukařov, která každoročně 

přispívá na tento ples. Děkujeme i dalším 

sponzorům z řad rodičů, kteří přispěli do 

tomboly. Díky patří i restauraci U Kostela a 

panu Březinovi, který škole poskytl dar ve 

formě výčepního skla. Děkujeme paní 

Chmelíkové a paní Markové za úžasné dor-

ty, přímo umělecká díla, která upekly pro 

vítěze losované tomboly. A nakonec chce-

me poděkovat i Sokolu Mukařov, který pro 

náš ples poskytl bezplatně prostory. Už 

nyní se těšíme na další ročník, který, jak 

věříme, bude stejně úspěšný.

Jana Novotná, ředitelka ZŠ Mukařov

Oceněná Dipona
Eva Brůhová, ochotnice ze Žernovky, zaujala 

porotu Krajské přehlídky amatérských diva-

delních souborů v Lomnici nad Popelkou 

natolik, že získala Cenu za herecký výkon 

v roli Ariely Bilbrové a Melánie ve hře Pět 

dolarů za lásku. Úspěšné představení v po-

dání DS Dipona budete mít letos znovu mož-

nost vidět na letní scéně v Louňovicích.

Petra Batók

Byla zima mezi náma...
Moranu v Mukařově vynášíme už od roku 

2008. A vždycky důsledně na Smrtnou ne-

děli. Letos nám to organizačně nevyšlo, 

proto jsme riskli posun na Květnou, která 

navíc připadla i na první jarní den. Ani to 

nedokázalo skutečnou zimu zahnat – ke 

slovu přišly čepice i rukavice. Ale přesto 

početná skupinka rodin vydržela – od pří-

pravy na srbínské návsi přes průvod ulicí 

Na Kopci až k ohni u hřiště, který hravě spol-

kl Moranu a ještě posloužil při opékání buř-

tů. I přes teplotu pár stupňů nad nulou děti 

bavilo i velikonoční tvoření, stejně jako ne-

postradatelní poníci ze stáje Nádraží Žer-

novka. A v záloze bylo i dětské hřiště. Komu 

byla zima, ohřál se u ohně, dospělí i tro-

chou tuzemáku v horkém čaji. Nakonec 

jsme si to všichni – krom spálené Morany –  

moc užili.

Kateřina Čadilová, Mukařov-sko
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Z historie místních obyvatel, jejich domů a pozemků  

Poměry sociální a bytové v roce 1953
V kronice se píše: Majetkové poměry jsou 
uspokojující. Ovšem v přepychu nežije nikdo. 
Obyvatelstvo chodí dobře ustrojeno. 
Zaměstnaní se stravují většinou v závodních 
kuchyních, proto není vidět zaměstnance se 
známými „baňkami“ s kávou a kusem chle-
ba, jak tomu bývalo dříve. Kupříkladu v žulo-
vých lomech na Žernovce mají svoji závodní 
kuchyni, kde je připravována chutná a vydat-
ná strava za poplatek pět korun. Celkově se 
stravují obyvatelé dobře, většina si přilepšu-

je na stravě chováním králíků, slepic a pěsto-
váním ovoce a zeleniny. Bytová úroveň není 
na výši. Někteří obyvatelé bydlí ve stude-
ných, vlhkých staveních. V této době zde 
chybí asi 6 bytových jednotek. Celkem je 
v Mukařově 26 koupelen (ze 103 obytných 
domů). Existují i rodiny, kde je značný počet 
jejich příslušníků, a poměry jsou nevyhovují-
cí. 

Veřejné osvětlení, ač dříve bylo zřízeno, nyní 
neexistuje. Bylo totiž v době okupace zruše-
no, dráty sňaty a okupanty odvezeny. Dosud 
se Mukařov na veřejné osvětlení nezmohl. 

Rok 1956 znamenal rušnou výstavbu
V roce 1956 dochází k výraznějšímu staveb-
nímu ruchu, bylo vydáno mnoho povolení ke 
stavbě nových domů a chat. Dokončila se 
stavba požární zbrojnice, dne 8. srpna 1956 
byly její sirény připojeny na elektrickou síť. 
Začalo se i s výstavbou kanalizace ve Spor-
tovní ulici v délce 500 m a s předpokládaným 
finančním nákladem 36 000 korun. Odpadní 
roury se vyráběly svépomocí. Bylo rovněž zří-
zeno zdravotnické středisko, byla zde zpro-
vozněna i poradna pro matky a kojence, dále 
byl rozšířen poštovní úřad a v úřadovně 

národního výboru byla natřena okna. 

Novodobé statistiky a zajímavosti
Roku 1976, přesně 1. dubna, byl utvořen spo-
lečný Místní národní výbor v Mukařově pro 
obce Mukařov, Žernovka, Srbín, Tehovec a 
Vojkov. Mukařov byl charakterizován jako 
zemědělsko rekreační, čítal 523 obyvatel, 
182 domů a 178 chat. Byly zde tyto význam-
né veřejné budovy: devítiletá škola, mateř-
ská školka, školní vývařovna, Sokolovna, 
Sokolské hřiště, Poštovní úřad, zubní ambu-
lance, dětská lékařka, veřejná knihovna, kos-
tel, hřbitov, Charitní domov s 28 chovankyně-
mi, vývařovna pro důchodce a pracující, hos-
tinec Jednota na Budech, Jednota – obchod 
s potravinami, údržbářské středisko, kadeř-

nictví, holičství, prodejna masa, Mototechna. 
Na Žernovce v roce 1976 bylo 220 obyvatel, 
97 domů, lom na těžbu kamene a výkrmna 
prasat. Na Srbíně žilo 241 obyvatel v 87 
domech.     

V roce 1980 jsou statistiky hromadné, v Muka-
řově, na Žernovce, v Srbíně a Tehovci žilo 
1288 obyvatel, bylo zde 490 domů a 464 
chat. Z toho počtu byla ve 400 domácnos-
tech chladnička, ve 382 elektrická pračka 
(z toho 137 automatická), dále 378 televizorů 
(z toho 37 barevných), 109 telefonů, 239 aut 
(z toho 194 garážovaných) a 55 motocyklů. 
Byt s koupelnou mělo 319 domácností a se 
sprchovým koutem 5. 

V roce 2010 mají Mukařov, Srbín a Žernovka 
rozlohu 632,43 hektarů, je zde 74 ulic, 1150 
adres, k trvalému pobytu je přihlášeno 1987 
obyvatel. Hustota zalidnění je 314 obyvatel 
na kilometr čtvereční. Podle údajů z roku 
2012 zde žije 2009 obyvatel, z toho v produk-
tivním věku je 850, průměrný věk je 38,9 
roku. Poslední údaj o počtu obyvatel je z roku 
2015 a čítá 2200 lidí.

Z místní kroniky připravila

Renáta Kiara Vargová

Nejstarší dochované záznamy z kroniky jsou 
z roku 1788, kdy po vypálení Švédy v roce 
1645 (v té době zde bylo 9 gruntů) byl v Muka-
řově kostel, škola a 4 domy. Ucelenější 
záznamy jsou ze sčítání lidu na panství Čer-
nokosteleckém z roku 1843. Žernovka měla 
151 obyvatel, kteří žili v celkem 13 domech 
(to je skoro dvanáct lidí v jenom domě). 
V Srbíně bylo 138 obyvatel a 16 domů a 
Mukařov zde zaznamenán nebyl, ale je zde 
Tehovec s 211 obyvateli a 25 domy.

Další záznam je ze sčítání lidu z 1. prosince 
roku 1930. V Mukařově bylo tehdy 200 oby-

vatel, 40 domů a tehdejší katastr měl 239 
hektarů. V Žernovce žilo 345 obyvatel, bylo 
zde 65 domů a katastrální území čítalo 214 
hektarů. V Srbíně žilo 153 obyvatel ve 40ti 
domech a katastr čítal 180 hektarů. 

Historické stavby
K nejstarším zdejším stavbám patřily: místní 
fara, která byla prý vystavěna před rokem 
1370. Po vypálení Švédy byla znovu obnove-
na a větší opravou prošla v roce 1893. Další 
významnou historickou stavbou je č. p. 2 
(psáno v roce 1953), hostinec u státní silnice, 
bývalá krčma „Na posledním penízu“ a č. p. 3 
a 6, bývalá kovárna a kolárna, to byly budovy 
zřízené „při cestě formanské, aby cestujícím 
v nehodě pomoženo býti mohlo“. Dále je to 
nynější č. p. 12, bývalá stará škola, k původ-
ním budovám patří i myslivna na Budech 
naproti hostinci výše jmenovanému. „Tuto 
myslivnu zdobí vpředu dvě mohutné staré 
lípy, které dodávají celku malebný ráz.“ 
V roce 1953 měl Mukařov 103 obytných 
domů a 53 chat, co se pozemků týče, tak zde 
bylo 25 hektarů ovocných sadů, 11 ha polí, 
12 ha luk, necelý hektar pastvin a 14 hektarů 
zastavěné plochy.   

Přinášíme vám záznamy o rozvoji, demografickém růstu a historických faktech 

Mukařova, Srbína a Žernovky tak, jak je zmapovali a zapsali kronikáři a jejich 

spolupracovníci.  

Dřevěná budka před hospodou, to je autobusová čekárna. Místo hospody, to je první budova vlevo, je dnes parkoviště ENAPO. Dům vpravo je řeznictví 
u Čápa, dříve zde byl pan Moravec. Tři stromy v popředí byly kaštany. Dům za řeznictvím je bývalá opravna obuvi. Obuvník se jmenoval pan Kovařík. 
Mezi panem Kovaříkem a řeznictvím byla úzká ulička, kterou se dalo projít přímým směrem k hasičárně. Další dům byli Vojtovi a Trojánkovi. Kolem dvora 
bývalé STS byly stáje a stodola. Uprostřed nádvoří byla studna, ta je dnes zhruba v prostoru lékárny v ENAPU. Ten nejvyšší strom na obrázku je stará lípa, 
která ustoupila nákupnímu středisku. Za hospodou byla stará zahrada, říkali jsme jí „zahrádka”, a tam jsme si jako děti hrály. (Popisek: Ladislav Malý)
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O architektuře s Ivanem Kroupou

Jak se Vám žije v domě, který jste si sám 

navrhl? 

Dům byl navržen v roce 1996, bylo by smut-

né, kdyby se za 20 let morálně či stavebně 

přežil. Místní východiska a souvislosti se 

nezměnily, s vývojem a proměnlivou situací 

rodiny musí architektura počítat. Tzn. 

architektonické řešení umožňuje změny 

interiéru, menší stavební úpravy i dostavby 

v logice původního architektonického kon-

ceptu. Dům je „živý organismus“, jeho živo-

t, jeho kvalitní stárnutí se musí na začátku 

dobře nastavit. To znamená, že odpověď je 

– nic zásadního bych dnes jinak neřešil, ale 

logicky by to byl dům z roku 2016.

Váš pracovní záběr sahá od rozsáhlých 

urbanistických realizací přes významné 

veřejné budovy a rodinné domy až k peda-

gogické činnosti. Které zakázky pokládáte 

za nejdůležitější a které byly nejzajímavěj-

ší?

Mám z toho jednu souvislou profesně 

životní kaši, ze které nic výrazně nevystupu-

je. Všechno je důležité, všechno musí archi-

tekta taky bavit – jinak by to nemohlo fun-

govat. Máme v práci štěstí na zajímavé kli-

enty, někteří z nich si zvykli přicházet s pro-

jekty složitými, někdy až skoro nerealizova-

telnými. Vždycky to ale jde a vždy to musí 

být korektní pro situaci a místo určení.  

Škola bere hodně času, ale přijde mi, že to 

má smysl.

V důsledku projednávání územního plánu 

je v Mukařově urbanismus už řadu měsíců 

žhavé téma. Většina diskutujících k němu 

ale přistupuje ze svého subjektivního 

pohledu. Je možné nějak srozumitelně 

shrnout hodnoty, které by měla naplňovat 

dobrá architektura? 

Je to stejné jako u jiných oborů, nebo třeba 

u lidí. Někomu jde o to, aby byl co možná 

nejlepším člověkem, někomu ne. V archi-

tektuře je to o tom, že hledáte co možná 

nejlepší řešení – logickým řazením priorit a 

následnými  rozhodnutími. Hledáte nad-

hled, objektivitu, pravdu, uměřenost – sna-

žíte se jim aspoň přiblížit. Hodně lidí dá na 

první efekt, který se často ukáže být 

povrchním a nedomyšleným ve všech 

důsledcích a tedy problémovým. Často si 

také lidi pletou architekturu s designem. 

Ne vždy to, co se na první pohled líbí, je 

architektura.

A je podle vás možné tyto hodnoty apliko-

vat i na prostředí dynamicky se rozvíjející 

obce, jako je Mukařov? 

V Čechách je to peklo, máme asi nejsložitěj-

ší legislativní a schvalovací procesy 

v Evropě. Špatné a sobecké projekty se 

v nich ale často silou prosadí. Projekty 

logické, potřebné nebo motivující se prosa-

zují ztuha. Územní plány nedělám.  Za svou 

praxi jsem se nesetkal s dokonalým a 

dobře fungujícím územním plánem. Setkal 

jsem se několikrát se snahou udělat to 

dobře, ale potom nastoupí právníci, politi-

ka, ..., prosazování osobních zájmů. Územ-

Architektura a urbanismus je téma, které vždy vzbuzovalo vášně a polemiky. Asi 

proto, že nějakou střechu pro svůj domov i práci chce každý a většina staveb 

nesmazatelně pozmění životní prostor nás všech. O tvorbě architekta Ivana Kroupy se 

říká, že se vyznačuje výrazným minimalistickým rukopisem. Já bych přidala ještě 

jednu charakteristiku – jeho stavby mají dar splynout s okolím a jakoby do něj vrůst – 

tak jako jeho vlastní dům v Mukařově, obklopený vysokými stromy.

Rodinný dům v Roudnici nad Labem

Pavilon B. Braun Dialog, Praha – Bulovka

Prof. Ing. Arch. Ivan Kroupa, studium 1980-85 
na FA ČVUT v Praze, praxe 1989-91 v Londýně, 
Paříži, Barceloně, samostatná praxe od 1990, 
vedoucí ateliéru a vedoucí Ústavu navrhování 
na FA ČVUT v Praze 2002-08, od 2008 vedoucí 
ateliéru architektury na Vysoké škole 
uměleckoprůmyslové v Praze.

Z vybraných realizací: DOX – Centrum 
současného umění v Praze, nemocniční 
pavilony B. Braun v Praze a Českém Těšíně, 
Tiskárna Karmášek v Českých Budějovicích, 
rodinné domy v Mukařově, Černošicích, 
Vraném nad Vltavou, Chomutovicích, Kamenici, 
Včelné, Stříbrné Skalici, Roudnici nad Labem.

Z urbanistických projektů: Bažantnice 
Pražského hradu, Revitalizace vrchu Vítkova, 
Administrativní a obytný komplex 
v Hamburku, Kulturní a muzejní komplex 
v Kyjevě, Národní Afghánské muzeum 
v Kabulu, Revitalizace a využití ostrova 
Štvanice, Safe Trestles surfový rezort u San 
Diega
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ní plán nestačí, je to o kultuře.

To, co si myslím, že je pro Mukařov důležité, 

nejsou žádné novinky, myslím, že to vidí 

všichni. Stále víc vytěžovaná přístupová 

silnice s dalšími novými a novými napojení-

mi komerčních aktivit komplikující dopra-

vu. Limity infrastruktury. To, že není vhod-

né zastavovat volná pole a louky a tím 

degradovat prostředí, kdy mizí krajina a 

charakter obce.

Vývoj a rozvoj obce je v pozitivním smyslu 

něco jiného než současná  běžná develo-

perská zástavba. Mělo by jít v rámci celé 

obce o kvalitu, až potom o možnosti navy-

šování kapacit.

Na jakou práci se těšíte v nejbližší době?

Těším se na obytné molo v Panamě, na 

miniprojekt sauny na Šumavě, který dělá-

me se Sami Rintalou, na workshop se stu-

denty na Slovensku, a potom v Kolumbii, 

na otevírací večírek našeho velkého praž-

ského projektu – uměleckých dílen 

UMPRUM.

Děkuji za rozhovor.

Kateřina Čadilová

Vzpomínka na rok 1940
V místní kronice je záznam paní učitelky A. Lab-
ské, který napsala jako vzpomínku na rok 1940 
pro tehdejší Mukařovský zpravodaj: „Byl tehdy 
jasný podzimní den. Když jsem došla na konec 
špičky lesa za Vojkovem, naskytl se mi pohled 
tak krásný, že si mi navždy vryl do paměti. Stro-
mořadí modřínů a javorů, které se už barvily do 
žluta a červena, zakrývala téměř celou vesnici. 
Jen škola a několik stavení vlevo od ní volně 
vyhlíželo k silnici a nad vším se tyčila jednodu-
chá, šedou břidlicí krytá věž a střecha kostela. 
A za tím pěkným obrazem, jako kulisa, vysoký 
tmavý les. Mezi silnicí, lesem a Mukařovem 
z této strany nebylo tehdy žádné stavení, jen 
pole a louky. 

Dox – Centrum současného umění, Praha

Mukařov v r. 1949 - malba prof. Tourek

Třikrát o Nejkrásnější zahrádku
To si uvědomili i organizátoři soutěže o 

Nejkrásnější zahrádku Mukařov-ska, jejíž 

první ročník se konal už před deseti lety. Po 

něm následovaly už jen dva, ale i tak soutěž 

pořádaná ve spolupráci s Obcí Mukařov a 

firemními sponzory splnila svůj účel. Dala 

prostor těm všem, kdo si na svých zahrád-

kách dávají opravdu záležet, aby se pochlu-

bili okolí, inspirovali své sousedy a – v přípa-

dě prvních třech umístěných – i získali zají-

mavé ceny. Účastníci se hlásili sami, všech-

ny je pak v určeném termínu obcházela 

porota, která hodnotila celkový dojem i 

přístup jednotlivých zahrádkářů.

Cesta k přírodní zahradě
Skoro přesně před rokem uspořádalo 

Mukařov-sko z iniciativy zastupitelky 

Kateřiny Budínové v Mukařově přednášku 

o novém trendu v zahradní kultuře – pří-

rodních zahradách. Ty mají řadu podob, ale 

společné jim je, že jsou pestré a rozmanité 

a zároveň skýtají odpočinek, zdravou 

úrodu a spoustu zážitků hned za domovní-

mi dveřmi. Přírodní zahrada není jen mís-

tem odpočinku a zdrojem vitaminů, ale 

tvoří také cenné útočiště pro mnoho druhů 

rostlin a živočichů. Dobré obhospodařová-

ní proto bere ohled na všechny aspekty 

zahrady. Hlavní kritéria, která musí přírod-

ní zahrada splňovat, jsou tři: bez rašeliny, 

bez lehce rozpustných minerálních hnojiv a 

bez pesticidů.

Přírodní zahradničení je dokonce i pro ty, 

kdo nemají skutečnou zahradu. Zajímavou 

sestavu bylinek si můžete vysadit i do větší-

ho truhlíku a pěstovat na balkoně. 

Jedna ze stále populárnějších forem aplika-

cí přírodního zahradničení zejména do 

veřejného prostoru jsou tzv. štěrkové záho-

ny. Jejich ukázkovou a zároveň i pokusnou 

podobu můžete vidět v nedaleké 

Dendrologické zahradě v Průhonicích, kam 

se třeba brzy vypravíte obdivovat rozkvetlé 

cibuloviny. Vrcholná sezóna štěrkových 

záhonů osazených trvalkami ovšem při-

chází až s prvními letními dny a zajímavé 

jsou do pozdního podzimu. Štěrkový záhon 

zdobí od loňského roku i prostranství před 

mukařovskou školou a připravují se další 

výsadby.

Více viz www.prirodnizahrada.eu 

a www.dendrologickazahrada.cz 

Zahrádkářská poradna
Ale vraťme se na naše zahrádky a zahrady. 

Na řadě z nich udělala ráznou probírku 

nečekaná sněhová kalamita na začátku 

března. Mnoho vzrostlých dřevin sníh zle 

pocuchal, některé padly za oběť sněhu 

docela a uvolnily tak místo pro nové výsad-

by. Pokud i vaše zahrádka patří mezi posti-

žené a jsou na ní stromy polámané nebo 

nakloněné, nevyplácí se čekat, protože 

každý další silnější vítr může dílo zkázy 

dokonat a ohrozit tak nejen majetek ale 

dokonce i zdraví a životy. U větších dřevin 

se určitě vyplatí pozvat si profesionály, kteří 

si poradí i s velmi vysokými stromy.

I bez kalamit přináší zahrada spoustu 

radosti, ale často i pochybností. A pak je 

dobrá rada nad zlato. I proto se jedním 

z nejúspěšnějších programů Kavárničky 

v nově vznikajícím Kulturním a komunitním 

centru je zahrádkářská poradna Františka 

Polesného. Člověka, který se zahradnické 

práci věnuje už řadu let a je doslova chodící 

studnicí teoretických znalostí i praktických 

zkušeností. Pro ty, kdo besedy s ním nestih-

li osobně, chystáme to podstatné v písem-

né podobě na web www.mukarovsko.cz 

Kateřina Čadilová

Zatím to vypadá, že se po teplé zimě jaro někde zapomnělo. Ale i tak ptačí koncerty 

nejen po ránu neklamně hlásí, že teplé rukavice brzy vyměníme za ty zahradnické a 

pustíme se do každoročního zápasu s přírodou v naší bezprostřední blízkosti. Pro 

někoho je to opravdu boj, pro jiné příjemná relaxace. A když se dílo podaří, je to 

potěšení nejen pro přímé uživatele zahrad a zahrádek, ale i pro sousedy a 

kolemjdoucí.

Ve 2. ročníku se na 2 místě umístila 

zahrádka Pokorných ze Zelené ulice

Trvalkový záhon v Průhonicích
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Poslankyně Nina Nováková navštívila základní školu
V pondělí 14. 3. 2016 navštívila naši zá-

kladní školu poslankyně Nina Nováková 

(TOP 09). Účelem návštěvy bylo zejména 

získání praktických názorů na případné 

pozměňovací návrhy nového Školského 

zákona ze strany ředitelky základní 

školy Jany Novotné. 

Při rozpravě, která trvala téměř dvě hodiny, 

se společně dotkly také velmi zásadního a 

nového tématu, které naše školství čeká – 

tzv. inkluze, tedy podpory vzdělávání a za-

čleňování dětí se specifickými vzdělávacími 

potřebami v běžných školách. 

ZŠ Mukařov již má zkušenosti se začleňová-

ním dětí s různými poruchami chování či 

učení, případně s tělesným postižením, 

nicméně aktuální představa stávající minis-

tryně školství je o začleňování dětí s lehkými 

mentálními postiženími do běžného kolekti-

vu.

Začlenění těchto dětí počítá s vyšším zapo-

jením asistentů, kteří by měli učitelům po-

moci při výuce, resp. by měli vytvořit prostor 

pro rozdělení třídy do užších skupinek, ve 

kterých by každé dítě mělo možnost praco-

vat dle svých dovedností a schopností. 

Změna je to pochopitelně obrovská a pro 

její zvládnutí je zapotřebí dvou hmotných 

faktorů: peněz a prostoru. Dále je třeba do-

statečně dopředu upravit a připravit rámco-

vý a školní vzdělávací program a připravit na 

tuto změnu i samotné učitele. Důležité je 

správně odhadnout počet potřebných asis-

tentů, jejich zaměření a v neposlední řadě 

také přiměřené ohodnocení.

Jen pro představu – pokud se v tuto chvíli 

podaří škole vůbec asistenta dostat, je od-

měňován za 0,2 úvazku částkou 5100,- 

Kč/měsíc. Paní ředitelka tedy vyjádřila oba-

vu, zda se vůbec za podobných podmínek 

podaří nějaké asistenty pro školu získat.

„Ideálním řešením jsou speciální třídy 

pro malou skupinku žáků v rámci běžné 

školy. V některých hodinách a při škol-

ních akcích by děti byly spolu, zároveň by 

však existovala možnost, aby žáci praco-

vali v klidu a takovým tempem, které 

podporuje maximální rozvoj každého 

z nich. To je přece hlavní úkol školy,“ říka-

la Nina Nováková, která navštěvuje de-

sítky škol v našem kraji.  

Každopádně Ministerstvo školství čeká 

v této souvislosti velmi těžká práce, aby uve-

dený záměr správně vysvětlilo všem rodi-

čům, a to nejen těm, jejichž děti by byly nově 

zařazovány do běžných škol, ale také těm 

rodičům, kteří mají děti „bezproblémové“ a 

v uvedené inkluzi mohou vidět něco, co by 

naopak vzdělávání jejich dětí mohlo znevý-

hodňovat. 

Stejně tak uvedenou problematiku musí 

vysvětlit pedagogům a ředitelům škol, aby si 

ji vzali „za své“ – bez jejich podpory rozhod-

ně uvedený záměr nemůže být úspěšný.

Žákovský parlament
Mezi další novinky v pozměňovacím návrhu 

Školského zákona je podnět vzešlý od sa-

motných studentů -  v případě, kdy na škole 

působí žákovská samospráva (v naší škole 

působí školní parlament), měl tento orgán 

možnost podávat své připomínky přímo 

Školské radě. Tento nápad lze podle paní 

ředitelky brát jako přínosný. Žákovský parla-

ment v ZŠ Mukařov funguje velmi dobře, 

vzniklé podněty jsou již dnes vždy řešeny či 

vysvětleny. Paní ředitelka dokonce pravidel-

ně usedá do „horkého křesla“, ve kterém ji 

mohou členové žákovského parlamentu 

„grilovat“ obdobně, jako to dělají poslanci 

vůči jednotlivým ministrům. Stejně tak na 

místní škole funguje schránka důvěry, do 

které mohou žáci vhodit anonymní vzkaz 

s tím, co je momentálně trápí.

V závěru schůzky si paní poslankyně pro-

hlédla celý areál Základní školy Mukařov, 

včetně nové přístavby, která se jí velmi líbila. 

Aktivně se také zajímala o novou přístavbu 

naší mateřské školky. Poslankyni Mgr. Nině 

Novákové děkujeme za její zájem a ředitelce 

PaedDr. Janě Novotné za to, že si na schůzku 

udělala čas.

Tomáš Kouba

Inkluzivní vzdělávání
Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je 

praxe zařazování všech dětí do běžné 

školy (do tzv. hlavního vzdělávacího prou-

du), která je na to patřičně připravena. 

V inkluzivní škole se neoddělují děti se 

speciálními vzdělávacími potřebami od 

dětí bez nich. V jedné třídě se tak spolu 

vzdělávají děti zdravotně postižené, nada-

né, děti cizinců, děti jiného etnika i větši-

nové společnosti. Pedagog se všem 

dětem věnuje rovnocenně, nikomu více 

ani méně. Heterogenní složení kolektivu, 

kde se každý jedinec stává objektem indi-

vidualizovaného přístupu, považuje inklu-

zivní přístup za přínos pro všechny žáky.

Na školu, která je inkluzivní, jsou ovšem 

kladeny vyšší nároky spojené s širokou 

heterogenitou složení jejich žáků. Jedná 

se především o uzpůsobení prostředí, 

pomůcek, využívání asistentů či externích 

odborníků a péči o duševní zdraví všech 

žáků i učitelů.

V České republice to předpokládá radikál-

ní změnu filozofie celého školství, což 

není za stávající situace otázka nejbližší 

budoucnosti, ale běh na dlouhou trať. Jde 

také o systémová opatření a změny v le-

gislativě.

Mezi propagátory inkluzivního vzdělávání 

patří například Liga lidských práv pod-

porující inkluzivní vzdělávání i školy, které 

se snaží integrovat děti s různými speciál-

ními potřebami a nastavovat jim dle 

svých možností klima a prostředky své 

školy v rámci projektu Férová škola. 

zdroj: Wikipedia.org
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Aktuálně od hasičů
Již tradičně, hned počátkem roku, probíhají 
ve všech sborech dobrovolných hasičů 
Valné hromady, na kterých se hod-
notí činnost za předchozí rok a plá-
nují se za účasti členské základny 
aktivity pro rok přicházející. Valná 
hromada našeho sboru proběhla 
16. ledna za účasti hostů z řad okol-
ních sborů, obce i Hasičského 
záchranného sboru. Ve schváleném 
plánu práce pro letošní rok, kdy náš 
sbor oslaví 85. let od svého založení, počí-
táme mimo kulturně společenských akcí i 
s aktivitami spojenými s údržbou a opravami 
Požárního domu. Pro letošní rok plánujeme 
rekonstrukci vytápění a zpracování projektu 
na zateplení pláště budovy. Do zateplení 
jako takového bychom se rádi pustili v roce 
2017. Vše je závislé na získání finančních 
prostředků. Jsme rádi za příslib pomoci ze 
strany obce Mukařov, nicméně víme, že je 
nutné hledat i jiné způsoby financování či 
sponzory, kteří by se na realizaci finančně 
podíleli, a bez kterých nebude možné celko-
vé zateplení realizovat. Jakékoliv nápady či 
nabídky pomoci jsou vítány. 

A co zásahová jednotka? 
Zde se máme také co otáčet. Mimo specific-
ká odborná školení velitelů, nosičů dýchací 
techniky a techniků chemicko-technických 
služeb, která jsme absolvovali, se věnujeme 
pravidelně každý měsíc základní odborné 
přípravě spojené s údržbou techniky a pro-
středků, které máme ve vybavení. V plánu 
pro rok 2017 máme obnovu dopravního 
automobilu Transit z roku 1998. Letos nás 
čeká příprava podkladů pro získání dotač-
ních prostředků z Ministerstva vnitra a 
Středočeského kraje. Vše je však také závislé 
na možnosti obce uvolnit část prostředků na 
tuto obměnu v roce 2017.

V oblasti represe jsme se rovněž nenudili, 
celkem jsme vyjížděli k osmi událostem. 

Nadílka mokrého sněhu nás také zaměstna-
la, a to hned na několika místech. Tím, že 
došlo k výpadku elektrické energie, nedo-
cházelo k vyhlašování poplachu houkající 
sirénou, nicméně jednotka vyjížděla 
vyhlášením poplachu přes zálohovaný 
systém distribuce SMS členům jednotky.  

Prvním výjezdem byla událost nahlášená 
29. 2. v 23:33. Jednotka vyjížděla k odstraně-
ní padlého stromu mezi obcemi Mukařov a 
Žernovka. Pár hodin poté, 1. 3. v 04:39 jsme 
byli povoláni opět k odstranění padlého stro-
mu, tentokrát až za Kostelec nad Č. Lesy, kde 

jsme zasahovali u dvou událostí. 
Posledním výjezdem spojeným 
s mokrým sněhem byl týž den v 9:42 
zásah na silnici mezi Mukařovem a 
Babicemi. Zde jsme k odstranění 
zavěšeného polomu museli mimo 
žebříků použít i lanový naviják ke 
stažení nebezpečného stromu na 
zem. 

Mukařovské uzlování
Odborná rada mládeže hasičů okresu 
Praha-východ spolu s SDH Mukařov pořá-
dala 12. března soutěž pro hasičkou mlá-
dež a dorost „Mukařovské uzlování”. 

Co si pod tím představit? Znáte uzle jako plo-
chá spojka, tesařský, zkracovačka, úvaz na 
proudnici nebo lodní uzel. Tak právě tyto uzly 
váží děti na čas jeden za druhým v přesném 
pořadí. Děti by tyto uzly nejen měly umět 
uvázat, ale i vědět, na co je vhodné je použí-
vat. V soutěži jde o to, uvázat je co nejrychleji 
a správně. 

V kategorii mladších žáků jsme měli v soutěži 
dvě družstva, která z celkového počtu 25 
družstev obsadily 8. a 13. místo. V kategorii 
starších žáků se nám letos podařilo vybojo-
vat místo 1. opět z 25 přihlášených družstev. 
Poděkování patří nejen všem dětem za jejich 
snahu, ale i vedoucím, které je na tuto akci 
poctivě připravovali. Celkem se letošního 
ročníku zúčastnilo bezmála 400 dětí a ty už 
něco snědí a vypijí, o čemž jsme se přesvěd-
čili při zajišťování občerstvení našimi členy, 
za což jim také patří velké díky.

Michal Pokorný, starosta SDH Mukařov

Hasičský maškarní ples
Jak již bývá tradicí, příchod jara jsme 
pořádně oslavili na tradičním maškarním 
plese. Letos jsme slavili na Josefa a horeč-
ka sobotní noci dala některým taneční-
kům řádně do těla.

Jak udělat atraktivní ples? Pokud máte vyni-
kající kapelu, kuřákům dáte prostor na uspo-
kojení svých chutí mimo sokolovnu, změníte 
systém objednávání lístků a uvedete jej do 
režimu on-line, pozvete celebrity showbusi-
nessu, nastavíte dobré ceny na pivo, v pekle 
namícháte super drinky, představíte naděj-
ný taneční pár, návštěvníci plesu musí být 
spokojeni, to je recept na úspěšný ples.  

Taneční umění standardních a latinsko-
amerických tanců nám předvedl mladý 
taneční pár Tereza Topinková a Daniel 
Makovec. 

Měli jsme radost, že nás navštívil Johnny 
Depp jako Pirát z Karibiku, Freddie Mercury 
dokonce vstal z mrtvých a věnoval se své 
vášni – fotografování, Lída Baarová upoutala 
svou elegancí a poprvé na našem hasičském 
plese zazpíval pan Václav Noid Bárta ze 
Srbína. Bylo to super!

Na další akce pořádané hasiči z Mukařova 
vás zve Sbor dobrovolných hasičů Mukařov.

Petr Doležel, hospodář 

Názory čtenářů
Zpravodaj má šmrnc
Po přečtení prvního čísla letošního Obec-

ního zpravodaje jsem vám chtěl poděkovat. 

Máte velikou jedničku. Tohle číslo má 

„šmrnc”, jasně ví, co chce čtenářům sdělit, 

informuje o dění v obci ve všech oblastech. 

Tak to má vypadat. A to prosím nepíši jen 

proto, že je tam o Diponě psáno tak hezky a 

obsáhle. Nejvíce mě jako divadelníka zaujal 

článek o panu Pištěkovi a o divadelním spol-

ku pod hlavičkou Sokola. S přáním dalších 

úspěchů!

Josef Pšenička

O Zálesákovi
Když moje dcera přišla s informací, že chce 

chodit do kroužku Zálesák, nevěděl jsem, co 

si o tom mám myslet. V době, kdy se rodiče 

snaží dětem zajistit co nejvíce mimoškolních 

aktiv – tancování, fotbal, kroužky keramiky a 

lidové tvořivosti, tenis, golf, angličtinu, klavír, 

housle, zpěv, hip-hop a kdo ví, co ještě – jsem 

byl překvapen, s jakým zájmem děti hovoří o 

„obyčejném“ kroužku Zálesák. 

Tento kroužek vede již druhým rokem paní 

Jitka Čurdová a zájem byl tak veliký, že muse-

la vytvořit dvě skupiny. Udělalo mi velkou 

radost, když jsem zjistil, že moje dítě pozná 

rozdíl mezi dubem a bukem, ví, co je to bor-

ka, udělá si luk a šípy, nebojí se vyřezávat ze 

dřeva lodičky. Děti si ověří, že v lese nežije jen 

liška, ale také jezevec, kuna, veverka, prase 

divoké a určitě tam nenajdou králíka, ale 

zajíce. Při pravidelných návštěvách v lese 

v okolí Mukařova objeví tajnou studánku, 

kterou vyčistí, a toto tajemství si střeží, i když 

se rodiče ptají, kde ta studánka vlastně je. 

Dokonce si vedou i deník o svých aktivitách.

A tak každé pondělí večer kontrolujeme 

povinnou výbavu: rybička, reflexní vesta, 

svítilna, a ráno balíme extra svačinu, protože 

dnes je přece Zálesák. Děkuji paní Čurdové 

za nápad a ochotu se ve svém volném čase 

věnovat tomuto kroužku.

Petr Doležel, zastupitel za SDH Mukařov

Děkujeme všem, členům sboru i našim sponzo-
rům, kteří nám pomohli organizačně tuto akci 
zajistit. Konkrétně: manželům Štupákovým, 
jejichž firma TICKET ART PRODUCTION s.r.o. věno-
vala lístky tomboly lístky, firmě DPD s.r.o., obci 
Mukařov, společnostem Face Factory, Fernet 
Stock, zahradnictví Alfík Louňovice, autoservisu 
POLA Říčany, ALFA CLASSIC z Říčan, Pizza DRIVE 
z Vojkova, obchodnímu domu FLIP, K2L s.r.o., 
autosalonu DOLNIS, firmě V+T Mat, zástupcům 
společnost LE&CO, Pekařství Kollinger, pekařství 
Frydrych Říčany, vinárna Venuše Říčany, paní 
Kašparové, taneční škole ASTRA, restauraci 
TexMex na Budech, zahradníkovi Františkovi 
Polesnému, Pizze do krabice z Říčan, Mycí lince 
212 Tehovec, Sokolu Mukařov, cukrárně Srbín, 
restauraci Nostalgie u Hrnčíře, Aleně Kociánové, 
Karlu Löwy, Haně Pokorné a rodinám 
Strnadových, Röslerových, Pokorných, Balví-
nových, Rážových, Kubátových, Bartákových, 
Kovaříkových, Veselých a uzeninám Novák za to, 
že nám pomohli naplnit naši výherní i losovací 
tombolu. 



Zuzana Tůmová je od roku 2010 ředitelkou Mateřské školy Mukařov. Tehdy byla vybrána ve výběrovém řízení a 

vedení MŠ převzala po své mamince. S tou teď společně dojíždějí z Říčan a vedou třídu Berušek. Popovídaly jsme 

si o školce a jejím rozšiřování, o Mukařově i o tom, jak si udržet po celý den dobrou náladu.

Jsi v Mukařově skoro každý den, máš k němu 

jen čistě pracovní vztah?

Do Mukařova dojíždím od nepaměti. Jako 

malá jsem zde navštěvovala základní školu, 

protože maminka pracovala v místní školce. 

Moc ráda vzpomínám na své učitelky, které 

jsem obdivovala. Pamatuji si třeba na paní 

učitelku Navrátilovou, která byla na děti milá, 

vždy si věděla rady a na všechno znala odpo-

věď. Měla jsem ji moc ráda a už tehdy pro mě 

byla inspirací. Na druhém stupni jsem si 

oblíbila paní učitelku Slavíčkovou, která nás 

učila dějepis a český jazyk. Základy českého 

jazyka, které nám dala, jsem využívala i na 

vysoké škole a pamatuji si je dodnes. Prožila 

jsem tady ve škole krásná léta.

Později, když jsem se dostala na střední peda-

gogickou školu, jsem sem jezdila na praxi. Po 

vysoké škole jsem zde nastoupila jako učitel-

ka a učila jsem na prvním stupni. Mukařov je 

takový můj druhý domov.

Takže místní základní škola má zásluhu na 

tom, že jsi se stala učitelkou?

To jistě má. Také je to zásluha mých rodičů, 

kteří mě odmala vedli k učení a umožnili mi 

navštěvovat různé kroužky. Díky nim jsem 

chodila od pěti let na sportovní gymnastiku, 

učila jsem se hrát na klavír a na kytaru, chodi-

la jsem na němčinu. I díky těmto kroužkům 

jsem měla blízko k dětem, později jsem na 

střední škole sama různé kroužky vedla. 

Zároveň mi to pomohlo připravit se na nároč-

né přijímací zkoušky. V Praze byla tehdy jedi-

ná střední pedagogická škola, o kterou byl 

obrovský zájem. U talentových zkoušek jsem 

zúročila své znalosti z kroužků i ze školy. 

Zajímavostí je, že na zkoušku z výtvarné 

výchovy mě připravovala Jana Valentíková, 

která je nyní mojí kolegyní ve školce. Praxi 

jsem pak mohla absolvovat také tady, ale 

dostala jsem se i do jiných státních a soukro-

mých školek a praktikovala jsem i v Jedličkově 

ústavu. Po střední škole jsem pokračovala dál 

na Karlově univerzitě, kde jsem studovala 

učitelství pro 1. stupeň se zaměřením na 

tělesnou výchovu.

Splnilo učitelství tvoje očekávání?

Během studia jsem si vyzkoušela na brigá-

dách řadu zaměstnání, a to mě utvrdilo 

v tom, že učitelství je opravdu moje parketa a 

poslání na celý život. Od doby mého nástupu 

do školství v roce 2000 se však přístup k učite-

lům velmi změnil. My jsme pohlíželi na učitele 

jako na „někoho“, což už dnes neplatí. Ale 

negativní vlivy si člověk nesmí připouštět, to 

by přišel o veškeré nadšení z práce.

Jak si ty udržuješ své nadšení a úsměv?

Mám ráda svoji práci, jsem ráda s dětmi. 

Hodně času musím strávit i papírováním, ale 

pak se zase vracím k dětem. Doma se snažím 

naopak na práci nemyslet, trávím čas s rodi-

nou a přáteli. Hlavu si nejlépe vyčistím na 

procházce se psem nebo při sportu. Ráda 

cvičím, jezdím na kole, na bruslích, na lyžích, 

také ráda plavu a čtu.

Jaké vzdělání dnes musí mít učitel v mateř-

ské škole? Splňují učitelky v mukařovské 

školce všechny požadavky?

K nám většinou přicházejí učitelky, na které 

mám doporučení. Část jich má vystudované 

učitelství pro mateřské školy, ostatní dříve 

působily jako já na základní škole. Ty, ačkoliv 

mají vystudovanou vysokou školu, musí 

absolvovat ještě další obor. Musím říct, že 

učit, studovat a ještě zvládat domácnost je 

pro ženu opravdu náročné, takže si jejich 

přístupu vážím. Možná proto k nám nepři-

cházejí žádní muži, ale určitě bychom je uvíta-

li. Jsme čistě ženský kolektiv, když nepočítám 

pomoc obecních pracovníků a místních 

zastupitelů. S těmi je ovšem také spolupráce 

výborná. V souvislosti s rozšířením nové 

školky se nám hlásí nové učitelky i další 

zaměstnankyně (opět ženy). Hlavní je, aby 

nové posily bavila práce s dětmi.

Jak velká byla školka, když jsi sem nastupo-

vala jako nová ředitelka?

V roce 2010 měla mateřská škola Mukařov 

dvě třídy, do kterých chodilo padesát dětí. 

Rok na to už přibyla třída, která vznikla z hos-

podářského pavilonu školky. Je to dnešní 

třída Myšek. Letos na podzim přibudou další 

dvě třídy. Začínali jsme jako školka rodinného 

typu, kde jsme se všichni znali. To už se teď 

mění, ale stále se snažíme udržovat přátelské 

vztahy a neustále komunikovat s rodiči.

Kvůli rozšiřování budeme mít letos opožděný 

zápis, abychom mohli zapsat všechny děti 

najednou. Budeme přijímat asi osmdesát 

dětí a zápis se uskuteční v červnu. Ještě před-

tím koncem dubna bude den otevřených 

dveří, ale do nové školky se rodiče asi ještě 

nepodívají, protože kolaudace proběhne až 

v následujících měsících.

Co teď aktuálně řešíte v nové budově školky?

Tento týden vybíráme barvu nátěru na stěny, 

promýšlíme rozmístění nábytku a je třeba 

zařídit „gastro“ místnost, kde se budou při-

pravovat svačinky. Obědy se pro děti budou 

vozit ze školní jídelny, protože naše kuchyně 

ve školce svou kapacitou už nebude stačit pro 

tak vysoký počet dětí. A k tomu se určitě přidá 

něco nečekaného, co je potřeba řešit ze dne 

na den.

Jsou v oblasti mateřinek nějaké trendy, které 

vnímáš a musíš na ně reagovat?

Každá školka je trochu jinak zaměřená a závisí 

do jisté míry i na zaměření učitelek, na tom co 

je baví a zajímá. A také na tom, co jsou ochot-

né dělat navíc ke své běžné práci. My se teď 

chceme zaměřovat víc na ekologickou výcho-

vu a vztah k přírodě, směřujeme k tomu 

ostatně už delší dobu. Blízko máme les, může-

me si s dětmi udělat u školky záhonky, pracu-

jeme s přírodninami. Postupně to zapracová-

váme i do našeho vzdělávacího plánu a 

vymýšlíme další související aktivity.

Inspiraci čerpáme i od okolních školek. Spolu-

pracujeme se státními i soukromými školka-

mi. Výsledkem spolupráce je i každoroční 

výstava „Malujeme na ploty“, při které vysta-

vujeme na plotech školek zapojených do 

projektu obrázky dětí z různých školek včetně 

prací našich dětí. S ostatními ředitelkami se 

setkávám pravidelně a vyměňujeme si zkuše-

nosti. Je to naše osobní iniciativa. Teď očeká-

vám čerstvý vítr také od nových učitelek, které 

přijdou s vlastními nápady a zkušenostmi.

Spolupracují s vámi rodiče? Přicházejí i sami 

se svými nápady?

Teď v březnu vyzýváme rodiče, aby chodili 

dětem do školky číst. Jsme zapojeni celoročně 

do projektu „Celé Česko čte dětem“, navíc 

březen je měsíc knihy, takže čteme ještě víc. 

Děti víc zaujme, když přijde číst někdo nový, 

koho ještě neslyšeli. Jinak teď se třeba 

s Beruškami chystáme k rodičům, kteří mají 

malé hospodářství, aby se děti podívaly zblíz-

ka na různá zvířátka.

Vítáme každou aktivitu ze strany rodičů a také 

se jich pravidelně v dotaznících ptáme, jak 

jsou se školkou spokojeni a co jim třeba schá-

zí. V souladu s tím, co jsme se dozvěděli, se 

zaměřujeme třeba více na zdravou výživu a 

pohyb. Rodičům se velice líbí společné pro-

jekty: vánoční a jarní besídky, při kterých 

vystupují děti s připraveným programem. Ten 

je vždy ukončen společným posezením 

s rodiči a přáteli školky. Tuto zpětnou vazbu 

bereme velmi vážně. Rodiče si stejně jako my 

přejí, aby byly děti ve školce spokojené a 

chodily sem rády.

Děkuji za rozhovor.

Petra Batók

Mukařov je můj druhý domov
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Jaro je za dveřmi a tak nastal čas vrátit 
se zpět k péči o Vaše nohy a nehty. 

Využijte možnosti léčby světlem 
Bioptron a systémů lakování 

Geleration nebo Phenom.
Těší se na vás: Jelena Jovišič, Mukařov

tel.: 728 768 413     jessica.jelena@seznam.cz

manikúra
pedikúra

spa
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Přinášíme vám informace o způsobu 

ohlášení požáru a o ohlašovnách požáru

 Požár je možno ohlásit několika způsoby: 

ź Ohlášením na operační středisko HZS tel.: 

150

ź Ohlášením na jednotné číslo tísňového 

volání tel. 112 

ź Ohlášením v nebližší ohlašovně požáru 

Prioritně se požár ohlašuje na tísňovou 

linku HZS tel. č. 150 nebo na evropskou 

linku 112. Pokud z nějakého důvodu nelze 

ohlásit požár na uvedená čísla tísňového 

volání, ohlásí se požár na nejbližší ohlašov-

ně požáru nebo na místě určeném pro ohlá-

šení požáru. Ohlašoven požáru a míst pro 

ohlášení požáru se v obcích 

Mukařov, Srbín, Žernovka nachází 

několik a jsou označena patřičnou 

požární značkou. V obci Mukařov 

je ohlašovna požáru zřízená 

v hasičské zbrojnici v ulici 

Sportovní 62, dále pak v ulici 

Požární 95. V obci Žernovka se 

ohlašovna požáru nachází v ulici 

V Průhoně 144 nebo pomocí tla-

čítkového hlásiče umístěného na hasičské 

zbrojnici v ulici K Rybníčku 145, jímž se při-

volávají členové JSDHO. Vždy je potřeba 

informaci prokazatelně předat a proto je 

nutné u požární zbrojnice nebo ohlašovny 

požáru setrvat do příchodu člena JSDHO 

nebo obsluhy ohlašovny požáru, ti pak přijí-

mají zprávu dle řádu ohlašovny požáru. 

Dalšími místy pro ohlášení požáru jsou: 

Obecní úřad Mukařov, restaurace 

Montgomery Žernovka. 

Při ohlášení požáru je vždy nutné uvést: 

Kdo volá – Kde hoří – Co hoří 
Případně:

ź Zda se v objektu nacházejí osoby, zvířata 

nebo nebezpečné předměty, jako jsou tla-

kové láhve, nádoby s hořlavými kapalinami, 

plyny.

• Uvést své tel. číslo a vyčkat na zpětný 

dotaz

Důležitá telefonní čísla:

Tísňová linka Hasičského záchran-

ného sboru: 150  

Evropská linka tísňového volání: 

112

Zdravotnická záchranná služba: 

155

Policie ČR: 158

Ohlášení poruch elektrické ener-

gie: 840 850 860

Ohlášení poruch plynu: 1239

Hasiči Mukařov (velitel): 602 169 970

Hasiči Žernovka (velitel): 603 462 868

František Průžek, preventista PO obce,

starosta SDH Žernovka

Důležité informace o požární ochraně II

Kalendárium

28. 4. 16–17 hod. Den otevřených 

dveří v Mateřské škole

30. 4. Mukařovské čarodějnice

(na hřišti v Mukařově)

28. 5. Mukařovská kecka

40. ročník dálkového pochodu

8. 6. 13–17 hod. Zápis do MŠ 

Louňovické divadlo                             
v sále hotelu u sv. Huberta

16. 4. od 15.00 Strašidýlko Bačkůrka

23. 4. od 15.00 Květ zapomnění

23. 4. od 19.00 Strašidlo cantervillské

Kulturní a komunitní centrum 
Příčná 61, Mukařov

Pravidelný program

pro rodiče s dětmi:

CVIČENÍ, HERNIČKA, ZPÍVÁNKY, 

VÝTVARKA 

pro děti bez rodičů: 

Blok kreativních kroužků, hudební 

kurzy, tvoření pro velké slečny

pro dospělé:

TVOŘENÍ (pátek dopoledne nebo 

čtvrtek večer)

CVIČENÍ (pondělí, čtvrtek – Brazil butt 

lift, sobota – pilates)

V DUBNU AKTUÁLNĚ

ź 28. 4. 16.00 Zahrádkářská poradna

ź 9. 4. 15.00  FOLKLÓR AŽ K VÁM – 

interaktivní hudební program pro 

předškolní děti

Sběrný dvůr
Stejně jako v minulém roce bude možné 

uložit bioodpad u lesíka na Čapiku a nově 

také ve sběrném dvoře v Příčné 11. Další 

novinkou je rozšíření provozní doby, takže 

bioodpad můžete ukládat od 1. 3. 2016 do 

30. 11. 2016 v těchto dnech a časech:

text Tomáš Kouba, foto Milan Veselý

Kromě ukládání bioodpadu do sběrného dvora či objednání si jeho odvozu přímo od domu mají nově občané možnost využít 

jeho odevzdání do přistavovaných velkoobjemových kontejnerů. Počínaje 4. 4. (1. pondělí) budou na níže uvedených lokalitách 

přistaveny kontejnery pro jeho uložení. Za 2. pondělí je považováno 11. 4., třetí pak 18. 4. a opět první pondělí 25. 4. atd.

Umístění kontejnerů na bioodpad:

Mukařov - Vodní na hrázi 8:00 - 9:00

Srbín - Do Chobotu 9:00 - 10:00

Žernovka - Lomová 10:00 - 11:00

Mukařov - Na Moklině 8:00 - 9:00

Srbín - Písecká 9:00 - 10:00

Žernovka - K Rybníčku 10:00 - 11:00

Mukařov - Lesní 8:00 - 9:00

Srbín - Blatouchová 9:00 - 10:00

Žernovka - Horka 10:00 - 11:00

1.
po

nd
ěl

í
2.

po
nd

ěl
í

3.
po

nd
ěl

í

zimní čas letní čas

středa 10:00 - 17:00 11:00 - 18:00

sobota 8:00 - 12:00 8:00 - 12:00

Bioodpad - kam s ním

Nový lékař
Ordinaci dlouholetého mukařovského 

praktického lékaře MUDr. Petra Navrátila 

převzal MUDr. David Mayer. 

Ordinuje pouze na Poliklinice v Říčanech – 

Štefánikova 415, tel. 323 604 935. 

Bude se starat o všechny stávající pacienty 

a registruje i nové. 

Nabízí též nadstandardní služby, vyšetření 

a konzultace u předních odborníků.

Týká se nás...


