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Životní styl dětí  a mládeže se 
v posledních letech mění.  Největší 
pozornost se samozřejmě vždy obrací na 
ty nejmenší.  Zřizují se kroužky, stavějí 
hřiště, pořádají se víkendové akce. Ale 
co ti starší? Pokud se aktivně nezabývají 
sportem, vysedávají u počítače, před 
televizí a  komunikují pouze s mobilem. 
Ale i oni si zaslouží, aby se jim věnovala 
naše pozornost.

Proto jsme se zeptali všech našich zastupitelů, 
jak to vidí oni. Odpovědi jsme dostali pouze od 
pěti „statečných“. Děkujeme.
1. Co by dle vašeho názoru bylo dobré v naší 
obci vybudovat pro naši náctiletou mládež?
2. Jakou roli by měli hrát rodiče v období pu-
berty a jakou škola?
3. Myslíte si, že máme v naší obci v této oblasti 
nějaké problémy?

Jiří Šavrda
1. Naši náctiletí by jistě ocenili nějakou „za-
šívárnu“, kde by se nerušeni pohoršenými 
pohledy kolemjdoucích dospěláků mohli 
věnovat svým aktivitám. Nesměla by samo-
zřejmě chybět zásuvka k nabíjení mobilů. 
Naproti tomu škola/obec by jistě ocenila 
pravý opak, tedy systém dohledu a pre-
vence nad rizikovým chováním  náctiletých, 
jako je zejména kouření a požívání alkoho-
lických nápojů v temnějších koutech našich 
krásných obcí…
2. Dnešní uspěchaná doba výchově nácti-
letých moc nepřeje. Hledí se primárně na 
výkon a sociální aspekty zůstávají stranou. 
Mám pocit, že ve společnosti převládá ná-
zor, že má-li dítě dobré výsledky ve škole, 
roste z něj kvalitní člen společnosti. Tak to 
ale není.  
Vzdělání  rozhodně nejde ruku v ruce se 
slušným chováním, což je škoda, protože 
to k sobě neoddělitelně patří.  Jak škola, 
tak i rodiče by měli dělat oboje. Bohužel 
pro to není asi legislativní ani společenská 
podpora a problémy v chování jsou hlou-
pě nazývány „projevy dětské individuality“  
a místo řešení se hledají pouze jejich omlu-
vy a výmluvy.  Vzniká nebezpečná definice 
toho, že problémy v chování náctiletých 
jsou normální a že se samy vyřeší až vyros-
tou.  Ne, nevyřeší a ponesou si to dál, dál do 

dospělosti.  Budou si myslet, že mohou vše 
a nemusí nic. Můj názor je, že rodiče mají 
povinnost vynutit si u svých dětí respekt a 
přitom jim být správným morálním vzorem 
hodným následování. Sám mám čtyři děti 
vstupující do problematického věku puber-
ty, takže vím, jak je to těžké…
3. Rozhodně ano.

Přemysl Zima
1.  Co v naší obci vybudovat pro naši mlá-
dež? Cokoliv, co je dokáže přitáhnout a není 
to PC, tablet nebo mobil. 
V současné době máme rozpracovaný pro-
jekt na výstavbu multifunkčního míčového 
hřiště v Srbíně. A využití by našel i skatepark.
2.  Rodiče by rozhodně neměli zavírat oči 
před skutečnostmi, které se týkají jejich dětí 
a škola zase před šikanou.
3. Problém je, že netuším, co náctileté za-
jímá (kromě čučení do mobilů), a čím je  
zaujmout, aby dokázali alespoň házet od-
padky do košů.

Kateřina Čadilová
1. Zaujmout náctileté je obecně problém. 
Samotné sportoviště nebo něco podobné-
ho to nevyřeší, je potřeba nabízet aktivity, 
které je osloví. Což je samozřejmě taky vel-
mi těžké, ale není to nemožné. Ideálně, kdy-
by měli možnost se sami rozhodnout a pak 
ale nést i odpovědnost – tj. např. udělat ve 
škole na druhém stupni anketu, zda chtějí 
pump track nebo U-rampu, a pak je zapojit 
do projektování, shánění peněz pro výstav-
bu a následnou údržbu.
2. Škola a rodina by měly hrát stejnou roli  
v jakémkoliv věku dítěte – rodina vychovává, 
škola vzdělává. Rodina určuje hodnoty a po-
skytuje vzory chování, zároveň je zázemím 
v případě, že se vyskytne nějaký problém. 

A co děti a mládež?!  Mají si kde hrát?

Škola nabízí podněty a propojení s vnějším 
světem. Měla by poskytnout „zpětnou vaz-
bu“ v tom, jaké má dítě předpoklady, a ty 
pozitivně stimulovat a rozvíjet.
3. Problémy s náctiletými? Soudě podle 
projevů vandalismu (autobusové zastávky, 
dětská hřiště, cedule, lavičky…), tak asi ano.

Lukáš Podaný
1. V současné přetechnizované době by měli 
mít náctiletí určitě dostatek sportovních ak-
tivit. Proto bych se zaměřil na vybudování 
hřišť pro volejbal, nohejbal či U-rampy nebo 
pump track. Obec by mohla nabídnout i jed-
norázové akce se sportovním zaměřením 
(orientační běh, sportovní soutěže), kde by 
se mohli scházet.
2. Rodiče a škola by měli společně dohlížet 
na výchovu a rozvoj dětí.
3. Nedovedu posoudit.

Robert Hegyi
1. Jako otec náctileté vím, že je velmi těžké 
zaujmout, odtáhnout od počítače a mobilu. 
Pokud si dítě už v raném dětství nevybudu-
je vztah ke sportu, hudbě či některé jiné zá-
jmové činnosti, v tomto věku je skoro poz-
dě. Já bych teenegerům nabídl větší počet 
zájmových kroužků se zaměřením na spor-
tovní aktivity, fotografování... Vybudoval 
bych i letní kino, kde by se mohly promítat 
filmy či pořádat koncerty. Myslím, že i letní 
brigády, které by obec pro tuto věkovou ka-
tegorii pořádala, by nebyly špatné.
2. Rodiče a škola musí spolupracovat. 
3. Dle mého názoru není problém jen v dě-
tech, ale i v nás dospělých, kteří na ně ne-
máme tolik času, abychom jim dovedli ale-
spoň naslouchat a zjistit, čemu by se chtěly 
věnovat, co by je zaujalo.  A s tím jim pomo-
ci.                                                      (red)
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Z jednání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce Mukařov (ZO) zasedá jednou 
měsíčně, zpravidla každé druhé úterý v měsíci. Zá-
pisy ze zasedání jsou uveřejňovány na úřední desce 
obce Mukařov a na www.mukarov.cz

 Na dubnovém zasedání 
byli zastupitelé informo-
váni o opětovném naříze-
ní krajského úřadu, které 
Mukařovu ukládá povin-
nost přijímat do mukařov-
ské školy svojetické děti, 
přičemž dle odhadů před-
cházejících zápisu bude 
ve škole pro školní rok 
2018/2019 chybět asi 40 
míst. Vzhledem k tomu, že 
postoj Mukařova je důsled-
kem dlouhodobé neochoty 
obce Svojetice přispívat na 
mukařovskou školu stej-
ně, jak to činí ostatní obce 
ve spádovém obvodu,  
a jednání obce Svojetice je 
v rozporu se školským zá-
konem, starosta potvrdil 
své odhodlání nechat ve 
věci rozhodnout soud, kte-
rý by určil, jak mají obce  
v takovém případě postu-
povat.
 Zastupitelé schválili vyhlá-

šení výběrového řízení na 
dodavatele projektu revita-
lizace návsi v Mukařově. Vy-
braný dodavatel by měl do 
září zpracovat varianty řeše-
ní, které budou projednány s 
veřejností.  

 Zastupitelé znovu pro-
jednávali plánovací smlou-
vu na zástavbu lokalit BI 
34 a BI 35 na Žernovce. 
Plánovací smlouva musela 
být upravena v důsledku 
posudku dopravního pro-
jektanta a policie ČR, kte-
rá požaduje jiné řešení ko-
munikací. Upravené znění 
bylo schváleno.
 Zastupitelé schválili rozší-

ření probíhající výstavby vo-
dovodu na Srbíně a Žernov-
ce o několik uličních řadů, 
které nemohly být zařaze-
ny do původního projektu  
z důvodu v té době nevyře-
šených vlastnických vztahů. 
Náklady na toto rozšíření ve 
výši cca 3,5 milionu korun 
ponese obec, ačkoli není 
vyloučeno, že se dodatečně 
podaří zahrnout i tuto stav-
bu do předmětu dotace, kte-
rá činí 77 % ceny díla.

 Zastupitelé schválili vý-
sledky hospodaření ZŠ  
a MŠ za rok 2017 a jejich 
rozdělení na rezervní fond 
a fond odměn. Zastupi-
telstvo podpořilo žádost 
majitelky nemovitosti  

v Dubové ulici o napojení 
na vodovod a kanalizaci, 
zároveň ale doporučilo 
vedení úřadu vyvolat jed-
nání s ostatními obyvateli 
této ulice o případném při-
pojení. 
 Na květnovém zasedání 

zastupitelé znovu probírali 
postup zadání zakázky na 
přístavbu mateřské školy 
(prostor pro ředitelnu), kde 
se zpracovávají podklady 
pro výběr dodavatele stav-
by. 
 Starosta informoval  

o průběhu výběrového ří-
zení na funkci ředitele zá-
kladní školy. Do řízení se 
vedle současné ředitelky 
školy přihlásila ještě jedna 
uchazečka, která se však 
nedostavila před výbě-
rovou komisi. Komise na 
základě svého hodnocení 
doporučila zastupitelstvu, 
aby ve funkci ředitelky ZŠ 
Mukařov znovu potvrdilo 
PaedDr. Janu Novotnou, 
což zastupitelé jednomysl-
ně učinili.
 Zastupitelé projednali ná-

vrh plánovací smlouvy na lo-
kalitu BI 33 na Žernovce. Její 
schválení odmítli s tím, že si 
přejí, aby smlouva obsaho-
vala ustanovení o tom, že se 
v lokalitě budou stavět pou-
ze domy s jednou bytovou 

jednotkou, podobně, jako je 
tomu v blízkých lokalitách BI 
34 a 35.
 Zastupitelé jednali  

o spolupráci se společnos-
tí LIDL, která v katastru 
obce plánuje výstavbu své 
prodejny. Zastupitelé vyjá-
dřili předběžný souhlas se 
změnou územního plánu 
za navržených podmínek. 
 Zastupitelé schválili výzvu 

k podání nabídek na dodání 
nového povrchu na venkov-
ní hřiště u základní školy, 
poptáván je kvalitní povrch 
– vpichovaný koberec, který 
je vhodný k venkovnímu a (v 
případě budoucího zastře-
šení hřiště) i vnitřnímu pou-
žití. U akce se předpokládá 
financování z dotace MŠMT. 
 Zastupitelé byli informo-

váni o vybudování pomní-
ku Arnoštu Vykoukalovi, 
opatu emauzského kláš-
tera a žernovskému rodá-
kovi, který byl umučen na-
cisty. Pomník je umístěn 
vedle restaurace Montgo-
mery a bude slavnostně 
odhalen 22. června.
 Zastupitelé zhodnotili prů-

běh historických slavností, 
které se konaly 12. května,  
a ocenili přínos všech, kdo 
se podíleli na přípravě i sa-
motném průběhu oslav.

Kateřina Čadilová, radní

„Abychom mohli zodpověd-
ně plánovat opravy silnic  
a chodníků dle jednotného 
zastřešujícího dokumentu, 
bylo potřeba vypracovat 
profesionální pasport ko-
munikací, který vyžaduje 
Státní fond dopravní infra-

struktury jako podklad pro 
žádosti o dotace,“ vysvět-
luje místostarosta Přemysl 
Zima. 

„Tento dokument je hotov, 
zastupitelstvo ho schváli-
lo na únorovém zasedání  

a na jeho základě byla vy-
pracována i úprava do-
pravního značení v obci, 
které již neodpovídalo ak-
tuální situaci. 
Dopravní projektant nám 
navrhl řešení, které umož-
ní plynulý a bezpečný 
provoz v obci. Upravit se 
musejí například i obytné 
zóny, které neodpovídají 
platné legislativě, na což 
nás upozorňoval i odbor 
dopravy MěÚ v Říčanech. 
Podle platných předpisů 

Pasport komunikací je potřebný pro získání dotací
Obecní úřad měl k dispozici soupis komunikací obce 
z roku 2011, který obsahoval informace o délce komu-
nikace a jejím stavu, osvětlení, majitelích dotčených 
pozemků a také o dopravním značení. Tento dokument 
však přestával stačit požadavkům poskytovatelům 
dotací a obec proto nechala vypracovat profesionální 
pasport komunikací, který tyto podmínky splňuje. 

musí být obytná zóna dlou-
há tak, aby ji řidič mohl  
z jakéhokoliv místa opustit 
dvacetikilometrovou rych-
lostí do šesti minut!“ 
Návrh dopravního zna-
čení bude nyní předložen  
k připomínkám institucí, 
např. složkám IZS, a jeho 
platnost podléhá schvá-
lení Dopravním inspek-
torátem Policie ČR a od-
borem správních agend  
a dopravy Městského 
úřadu Říčany.               (red)
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„Od začátku roku intenzivně jednáme s 
projektantem, který připravuje již defini-
tivní verzi projektu. Původně plánovaná 
nová ČOV Srbín stála na soukromém po-
zemku a s tím počítal i územní plán. Maji-
tel si to však rozmyslel, a proto je potřeba 
vypracovat nový projekt na přemístění 
ČOV podle nového územního plánu včet-
ně navazujících sítí a přístupových cest. 
Máme za sebou během posledních dvou 
let mnoho jednání s vlastníky dotčených 
pozemků a výsledkem je, že celá stavba 
je projektována na obecních pozemcích 
a realizaci tak již nic nestojí v cestě. Nyní 
připravujeme dokumentaci pro změnu 
územního rozhodnutí, která je potřeba 
pro získání aktualizovaného územního 
rozhodnutí. V dalším kroku již předjedná-
váme podobu dokumentace pro staveb-
ního povolení, kde uvažujeme zpracová-
ní rovnou na úrovni dokumentace pro 
provedení stavby, abychom mohli zkrátit 
dobu k vypsání výběrového řízení na zho-
tovitele stavby. 
Očekáváte nějaké zásadní problémy 
během stavebního řízení?
Do stavebního řízení se zapojí majitelé 
dotčených i sousedních pozemků, kteří 
samozřejmě mohou mít připomínky. Jed-
ním „ze sousedů“ je i Česká zemědělská 
univerzita, které patří rybník Požár. Víme, 
že ČZU má špatné zkušenosti s čistírna-
mi, které jsou umístěny podél Jevanské-
ho potoka, a chtějí mít záruky, že naše 
ČOV v žádném případě neohrozí životní 
prostředí rybníku. Tyto záruky můžeme 
poskytnout, protože plánujeme čistírnu, 
jejíž provoz budou zajišťovat nejmoder-
nější technologie. ČOV bude mít vlastní 
kalové hospodářství, které není založeno 
na vypouštění kalů do rybníka. Pokud to 
bude jen trochu finančně únosné, rádi 
bychom novou čistírnu vybavili i tercier-
ním dočišťováním na zachytávání volné-
ho fosforu, který zapřičiňuje nechvalně 
známé kvetení vody v letním období.
Kdy by se mohlo začít stavět? Jaký je 
časový harmonogram?
Do prázdnin bychom chtěli mít dokonče-
nou dokumentaci pro změnu územního 
rozhodnutí, v rámci které nás ještě čeká 
kontrola všech dotčených pozemků, přes 

které povede kanalizační řad. Je to z dů-
vodu digitalizace pozemkových map, kte-
rá nám v některých případech, jak jsme si 
vyzkoušeli před dvěma lety na vodovodu, 
zahýbala s hranicemi pozemků. 
Zároveň s průběhem územního řízení 
budeme připravovat dokumentaci pro 
stavební povolení. Tu optimisticky plánu-
jeme mít hotovou do konce roku 2018. 
Pak nás čeká vyjádření státních i nestát-
ních institucí, připomínkování dokumen-
tace a stavební řízení. To by mohlo být 
dokončené v průběhu druhého čtvrtletí 
2019. A na to ještě navazuje výběr zho-
tovitele stavby, který se budeme snažit 
naplánovat v souběhu se stavebním říze-
ním, které u takovéto stavby může trvat i 
3-4 měsíce. Pokud tedy vše půjde hladce, 
je reálné koncem příštího roku mít při-
pravenou stavbu k zahájení i s vysoutě-
ženým zhotovitelem – v rozpočtovém 
výhledu obce pak, s ohledem na zajištění 
financí, očekáváme realizaci stavby mezi 
lety 2020-2022.
Jaká bude kapacita nové ČOV?
Oproti původnímu projektu z roku 2010 
podle prvních aktualizovaných propo-
čtů dojde k navýšení kapacity na zhruba  
3 000  ekvivalentních obyvatel (1 EO při-
bližně odpovídá 1 trvale bydlící osobě). 
Tato kapacita počítá i s rozvojovými plo-
chami obce, které jsou podle územního 
plánu určeny k výstavbě. Plánujeme vy-
budovat dvojlinkovou ČOV, kdy na za-
čátku bychom mohli spustit pouze jeden 
provoz pro cca 1 500 EO stávajících a 
druhá linka bude uvedena do provozu v 
návaznosti s dalším rozvojem zastavitel-
ných ploch. 
Plánujete k obecní kanalizaci připojit 
i soukromé čističky?
Na území obce evidujeme několik soukro-
mých ČOV a samozřejmě je naším zájmem, 
aby byly na obecní kanalizaci napojeny. 
Nyní zjišťujeme podmínky provozu jednot-
livých ČOV, jejich kapacit a skutečného vy-
tížení. Každá musí mít povolení k vypouště-
ní přečištěných vod, které povolení někdy 
končí a v případě, že bude možnost sou-
kromou čističku přepojit na veřejnou obec-
ní kanalizaci, neměla by obec dát souhlas s 
jeho dalším prodloužením. 

Budou odkanalizovány všechny části 
našich obcí?
S jedinou výjimkou, ano. Kanalizace ani 
vodovod nejsou zatím v současném územ-
ním plánu uvažovány  do chatové oblasti 
„Na Viničkách“ u Louňovic. V této části se 
plánuje spíše se zachováním charakteru 
zahrádkářské osady a investice na dotaže-
ní sítí až tam vzhledem k malé obydlenosti 
oblasti by byly neúměrně vysoké a efektivi-
ta využití relativně nízká. 
Počítá se i s možným přepojením ně-
kterých ulic ze „staré“ ČOV?
Současná čistička prošla v roce 2016 inten-
zifikací a modernizací  a nyní funguje bez 
problémů. Její kapacita je přesto téměř 
naplněna a mimo jednotlivých nemovitostí 
na stávajících řadech není možné připojo-
vat další nové oblasti. Na připojení čekají 
například ulice Školní, Dubina, Pod hrází. 
Proto plánujeme, že některé části Mukařo-
va odkanalizované do staré ČOV přepojíme 
do nové ČOV Srbín a kapacitu pro rozšíření 
kanalizace do dalších ulic uvolníme.  
Kolik to bude všechno stát?
Rozpočet je vyčíslen zhruba na 200 mil 
Kč. Díky přípoloži kanalizačního tlakového 
řadu s vodovodem se stavba sice zlevní, 
ale přesto počítáme v rozpočtovém výhle-
du se 180 milióny, jen samotná ČOV přijde 
na cca 40 mil.
Intenzivně připravujeme žádost o dotaci 
do výzvy z Operačního programu Životní 
prostředí, jejíž vypsání je očekáváno na 
konci tohoto roku či v lednu 2019. Navíc 
máme informace, že po realokaci volných 
prostředků z jiných oblastí bude otevřen 
ještě Národní program životního prostředí, 
ale bližší údaje o podmínkách tohoto titulu 
zatím nejsou k dispozici. Třetí variantou je 
možnost dotace z Ministerstva zeměděl-
ství, kde je ovšem vyšší podíl spolufinan-
cování.

A pokud dotace nevyjde?
Já budu rozhodně usilovat o to, aby se ka-
nalizace vybudovala i v případě, že dota-
ce nevyjde, i za cenu toho, že by si obec 
musela vzít na pokrytí celé investice úvěr. 
Rozpočtový výhled obce počítá s variantou 
úvěrování, které bude potřeba na spolufi-
nancování dotace. Věřím, že náš rozpočet 
ve vhodné kombinaci s naspořenými pro-
středky a očekávanými zvyšujícími se pří-
jmy z rozpočtového určení daní by splátky 
vhodně nastaveného dlouhodobého úvě-
ru utáhl. Podle mne je vybudování kanali-
zace nezbytné co nejdříve. Včera už bylo 
pozdě!                                                          (red)                  

Po mnoha letech příprav, plánování a nečekaných zvratů se zdá, že 
výstavba chybějící kanalizace v Mukařově, Srbíně i na Žernovce včetně 
nové čistírny odpadních vod bude moci být skutečně realizována. „Chy-
bějící infrastruktura nás skutečně velmi trápí a přesto, že to nemusí 
na první pohled tak vypadat, neustále pracujeme na tom, aby se naše 
obce konečně dočkaly kompletního odkanalizování,“ říká 
místostarosta Ing. Přemysl Zima.

Vybudování kanalizace je nutné! Včera už bylo pozdě
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Mukařovské historické slavnosti

Ještě před polednem bylo 
možné kromě galerie navští-
vit i historické dílny, prohléd-
nout si hasičskou techniku 
nebo si vyrazit pamětní min-
ci. Program na charitní louce  
oficiálně zahájil starosta Ru-
dolf Semanský za přítom-
nosti poslankyně Věry Ková-
řové. Pak už šlo vše ráz na 
ráz – ukázky bojového umění  
z doby třicetileté války, které 
pomáhal připravit Viktor Ma-
cháček, rovněž Mukařovák, 
který byl duší celého historic-
kého dění.
Následoval průvod obcí a po-
myslný přesun do 13. století, 
který svým zpěvem a tancem 
způsobily kouzelné víly na 
návsi. Právě v té době se totiž 
měli vojíni Mukar a Srba za-

sloužit o založení Mukařova 
a na paměť této události jsou 
nyní rukou místního umělce 
Jana Švadlenky zvěčněni do 
dřevěného sousoší na muka-
řovské návsi. Odhalit jej ale 
přijela velmi skutečná králov-
ská družina v podání České 
barokní společnosti.

Pak už vše směřovalo k vr-
cholu celodenního programu, 
téměř hodinové bitvě, v jejímž 
závěru lehl dřevěný Mukařov 
popelem. Ve spektakulární 
podívané vystoupilo na 160 
dobově oděných bojovníků  
a jejich rodinných příslušníků 
a celou válečnou scenérii do-
provodila podmanivým hla-
sem excelentní Eva Brůhová. 
Bitvou ale vše ani zdaleka ne-

skončilo, diváky čekal ještě 
koncert skupiny Trifikus, při 
kterém se mohli přiučit i do-
bovým tancům. Úplně posled-
ní tečkou měla být ohňová 
show. Aby dojem z ní byl ná-
ležitě působivý, bylo potřeba 
počkat na přiměřené setmění.   
Čekání na soumrak zpestřilo 
překvapení večera – vystou-
pení Václava Noida Bárty. Ješ-
tě předtím si ale neplánovaně 
zazpíval i nedocenitelný celo-
denní průvodce programem 
– muzikant a moderátor Jiří 
Holoubek (původem z Louňo-
vic, nyní ze Srbína). A dle hesla 
nejlepší na konec, o přídavek 
ohňové show se postaral sám 
pan starosta!
Přes dramatické předpovědi 

V sobotu 12. května 2018 zažil Mukařov věci dosud nevída-
né. A začalo to vlastně už vpředvečer, kdy se na charitní 
louce začal stavět tábor vojska z třicetileté války, zatímco 
opodál vyrostl Mukařov té doby jako živý, jen trochu men-
ší. V sobotu bylo rušno od časného rána – stavěly se stán-
ky a podium, chystalo se ozvučení a v čerstvě dokončené 
Galerii STARÁ ŠKOLA zacinkaly skleničky s nezbytným 
šampaňským. Otevření galerie, o jejíž podobu i premiéro-
vou náplň se zasloužil především designér Jindřich Chra-
mosta, bylo prvním milníkem dne.

počasí symbolicky zahrozilo 
jen v okamžiku příjezdu krá-
lovské družiny a v samém 
závěru ohňové show se na 
charitní louku snesla lehká 
osvěžující přeháňka – asi aby 
ujistila stále připravené hasi-
če, že jejich zásah už opravdu 
nebude potřeba.
Hlavní program navštívilo 
přes 2000 lidí, kteří si odnášeli 
nezapomenutelné zážitky.  
A někteří odcházeli i s dota-
zem, kdy bude opakování? Na 
to zatím  v Mukařově přesnou 
odpověď nemáme, ale víme, 
že ještě letos se můžeme těšit 
na další zajímavé akce – záři-
jové sochařské sympozium  
a možná i výstavu o pouti. 

Kateřina Čadilová

Výběr žáků a žákyň 2. stupně se zúčastnil atletických závo-
dů škol ve Staré Boleslavi. Naši žáci, kteří neměli možnost 
trénovat žádnou atletickou disciplínu, se skvěle popasova-
li s novými zkušenostmi a odvážně měřili svoje síly např. 
se sportovními školami ze Staré Boleslavi či Čelákovic. 
Všichni naši závodníci se maximálně snažili a podali výko-
ny, které jsou skvělé nejen v měřítku Středočeského kraje, 
ale dokonce i celorepublikovém.
Celkově nejúspěšnější bylo družstvo mladších žákyň, které 
skončilo na krásném 5.  místě.  Individuální 5. místo na závo-
dech obsadila Adéla Trnková v běhu na 600 m se skvělým ča-
sem 2:02,76 m. Tímto výkonem by se dostala do celorepubliko-
vých tabulek na 40. pozici. 
Ani ostatní mladší žákyně naší školy se nenechaly zahanbit 
a ukázaly, že toto je jedna z našich silných disciplín – Zuzana 
Müllerová zaběhla čas 2:11,86 m a Viktorie Doskočilová 2:13,07 
m. Za zmínku stojí i 12. místo Kateřiny Hanákové, která před-
vedla pěkný výkon v hodu kriketovým míčkem a za 35,47 m jí 
patřilo 6. místo. Další úspěšnou závodnicí v kategorii mladších 
žákyň byla Sabina Lašková ve skoku vysokém. Zdolaná výška 
1,26 m stačila na úžasné 2. místo.  
U starších žákyň si dovolím vyzdvihnout štafetový závod na  
4 x 60 m. Naše děti neměly možnost si zkusit předávku na ovále, 

přesto holky ve svých rozbězích doběhly na předních místech.  
U kluků jsme nominovali pouze tým starších žáků. V něm nejví-
ce zazářil Alexandr Červinský obdivuhodným výkonem ve sko-
ku dalekém. Zcela bez tréninku dokázal skočit 5,12 m a získal  
4. místo. Tento výkon stojí za smeknutí, jelikož mnoho atletů 
takový skok nezvládne ani po usilovném tréninku. Za další po-
klonu stojí výkony Michaela Frýdla a Matěje Jiráska ve skoku do 
výšky – opět bez možnosti jakéhokoliv tréninku této náročné 
technické disciplíny. Kluci se dokázali přenést přes laťku ve výš-
ce 150 cm, což je řadí mezi padesát nejlepších ve své kategorii 
v celé ČR.      
Celý školní tým projevil neskutečného sportovního ducha. 
Gratulejeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy  
i obce. 
Mladší žákyně:  A. Trnková, Z. Müllerová, V. Doskočilová,  
A. Kalašová, K. Hanáková, N. Vlachová, N. Tichá, T. Moravcová, 
S. Lašková
Starší žákyně:  A. Malenínská, V. Wohlhöfnerová, A. Žyrková, 
M. Musilová, T. Skřivánková, B. Chytráčková, A. Haščynová,  
B. Sudová, B. Srbová
Starší žáci:  A. Červinský, V. Červinský,  J. Zderčík, J. Brůha,  
M. Kovář, R. Jordák, M. Hanuš, M. Jirásek, M. Frýdl, V. Rožníček,  
J. Hanák, J. Košťál, A. Činátl.      Za doprovod P. Kotrhonzová a J. Müller

Děti z naší školy zářily na atletických závodech  
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Při procházkách našimi obcemi obdivuji 
krásně upravené zahrady i veřejná pro-
stranství. Je fajn vidět, že lidé se zajímají 
i o to, jak to vypadá za jejich plotem.  
Také si ale všímám toho, že se kolem cest, 
chodníků a silnic objevují kameny, které 
sem lidé umísťují, aby jim řidiči nerozjez-
dili pracně upravený trávník či záhon. Je to 
vcelku pochopitelné. Řidiči často nechávají 
svá vozidla zaparkovaná na cizím trávníku 
před ploty nebo tyto zelené plochy používa-
jí k objíždění zpomalovacích zařízení. Tato 
improvizovaná opatření jsou sice účinná a 
řidičům efektivně brání ve výše uvedeném 
chování, ale kromě toho představují i ne-
malé riziko pro  chodce a cyklisty, kteří v 
případě pádu (ledovka, vyhýbání se  vozi-
dlům, nerovnosti na vozovce a pod.) mohou 
utrpět vážná zranění. 
Nehledě na to, že potká-li se na takto „za-
bezpečené" komunikaci vozidlo  integrova-
ného záchranného systému s jiným vozi-
dlem, není možné se vyhnout. Nebo pokud 
by, světe div se, v zimě napadl sníh, mohlo 
by dojít k poškození techniky údržby. Škodo-
libé spoluobčany samozřejmě potěší  hlasi-

té rány a následné lamentování provinilých 
motoristů, ale stojí to za to? Přitom kom-
promisní řešení je nasnadě. Ještě stále jsme 
venkov a příroda do našich vesnic neod-
myslitelně patří. Když už tedy musíme tyto 
situace ve svém okolí řešit, tak proč místo 
umístění kamene nevysadíme raději něja-
kou vhodnou křovinu?  Pád do křoví nejspí-
še žádná vážná zranění nezpůsobí, ale pro 
auta už to překážka bude. Nikdo nechce mít 

Kameny u cest – skrytá hrozba

poškrábaný lak. Navíc udržovaný keř udělá 
rozhodně víc parády než šutr. Ale ano, ká-
men tam hodím a je tam, koná svou tichou 
práci a nic nechce. Keř musím koupit, zasa-
dit ho, starat se o něj a pak přijede nějaký 
ten „ofrout" a je po keři. I tak to stojí za to 
a i já osobně raději volím keř než kameny a 
třeba i záměrně nechám u svého plotu jed-
no místo volné, abych umožnil svým souse-
dům vyhnout se.            Jiří Šavrda, zastupitel



 Obecní zpravodaj (3/2018)                                          Zprávy z obce                                                Strana 6

Projekt Pošta Partner není pro obec výhodný

„Upřímně musím říci, že když 
jsem si vyslechl podrobnosti 
a postavil proti sobě výhody a 
nevýhody, tak se mi tento pro-
jekt příliš nelíbí. Česká pošta 
na obce přesouvá odpověd-
nost za personální, provozní 
a prostorové zajištění přepáž-
kových služeb. Ve výsledku to 
znamená, že pracovníci pošty 
by se stali zaměstnanci obce 
a obec by také zajišťovala pro-

Česká pošta pokračuje i v roce 2018 v projektu Pošta Part-
ner. Za uplynulý rok převedla na smluvní partnery celkem 
189 provozoven. V lednu 2018 převedla dalších 12 provozo-
ven. Pošta Partner je plnohodnotnou alternativou pošty. 
Rozdíl ale spočívá v tom, že je provozována třetí osobou 
– a to buď obecním úřadem, nebo jiným podnikatelským 
subjektem. Česká pošta s tímto projektem nyní oslovila 
i obec Mukařov.  Zeptali jsme se proto, jak se na tento 
záměr dívá starosta obce Rudolf Semanský.

voz, tedy včetně poplatků,“ 
upřesňuje starosta.

 „V současné době máme pří-
jem z pronájmu prostor, kde 
pošta sídlí. O ten přijdeme a 
navíc budeme muset platit i 
zaměstnance pošty, kteří se 
stanou zaměstnanci obecní-
ho úřadu. Sice bychom měli 
podle předložené nabídky 
dostávat měsíční příspěvek, 

ale ten všechny náklady roz-
hodně nepokryje. Nelíbí se mi 
ani to, že obec bude mít zod-
povědnost za zaměstnance, 
kteří sice dostanou odborné 
školení, ale my neznáme legis-
lativu související s fungování 
pošty, nevíme, jak postupovat, 
pokud by došlo k problémům, 
byl porušen nějaký zákon.“ 

Přinesl by tento projekt 
nějaká pozitiva?
Jediné pozitivum, které jsem 
zaznamenal, je to, že jako za-
městnavatel bychom mohli 
vstřícněji upravit pracovní 
dobu pošty. Což je sice hezké, 
ale opět to bude na náklady 
obce. My musíme zaplatit a 
především sehnat zaměst-
nance, kteří by byli ochotni 

Ceny za odvoz a likvidaci bioodpadu 
jsou v letošním roce vyšší. Mnoho 
občanů s navýšením poplatků ne-
souhlasí a ptají se, zda nebylo možné 
vyjednat nižší ceny. Na názor jsme se 
zeptali starosty Rudolfa Semanského.
„Cena za svoz bioodpadu od společnos-
ti Marius Pedersen se skutečně znatelně 
zvýšila,“ říká starosta. „Je to služba ko-
merční a bioodpad je odpad jako každý 
jiný – nefunguje zde nějaký jiný režim, 
když jde „jen o trávu“. Společnost nemá 
důvod na této službě prodělávat a navý-
šení cen avizovala  již před koncem roku, 
a to z důvodu rostoucích nákladů na li-
kvidaci bioodpadu, kterého je každým 
rokem více a více. Dalším negativním vli-
vem je pracovní trh. Zaměstnanci, kteří 
nádoby svážejí, si v našem regionu vydě-
lají stejné peníze, a možná i více, pokud 
půjdou pracovat do některého z okolních 
skladů. Pokud si je chce firma udržet, 
musí tomu odpovídat i platové podmín-
ky, a to opět způsobuje zdražení.“

Přispívá obec na likvidaci bioodpadu?
To samozřejmě v mnoha formách dě-
láme, ale nemůžeme našim občanům 
zajistit odvoz bioodpadu od domů zcela 
zdarma. Předpokládáme, že poplatek, 

který byl na letošní rok stanoven, naše 
rodinné rozpočty tolik nezatíží. Chceme 
mít krásné zahrady bez kompostérů,  
a proto musíme počítat s tím, že za to 
něco zaplatíme. Rád bych také připomněl, 
že naši občané (jen fyzické osoby) mohou 
zdarma přivést bioodpad do kompostár-
ny Na Čapíku v Srbíně. Obec navíc každý 
týden zajišťuje přistavení kontejnerů na 
bioodpad v různých částech Mukařova, 
Srbína i Žernovky (přesný harmonogram 
najdete na webových stránkách obce). 
A dvakrát do roka je možnost nechat si 
kontejner přistavit i na zahradu. 

Jak jsme na tom s cenami v porovnání 
s okolními obcemi?
Jsme na tom přibližně stejně, pokud jsou 
někde ceny nižší, je to způsobeno spíše 
tím, že termíny svozu mají tyto obce na-
staveny na později, např. až na duben,   
a končí dříve. My tuto službu nabízíme od 
března do prosince. Samozřejmě i u nás 
si lze zaplatit svoz později a tím ušetřit. 
Dělá to tak mnoho našich občanů.

Kolik ročně vytřídíme bioodpadu?
Ročně se v našich obcích  vytřídí zhruba 
700 tun bioodpadu a z toho jen necelých 
150 tun vychází na bionádoby. Zbytek 

zajišťují prostřednictvím svozu naše tech-
nické služby. Obec tyto náklady nemá 
přesně spočítány, neboť zaměstnanci 
tuto činnost provádí v rámci pracovní 
doby.
Neobáváte se, že se po zvýšení cen 
„biopopelnic“  naroste i počet černých 
skládek?
Mnoho lidí se domnívá, že když odvezou 
posečenou trávu do lesa, že nic špatného 
nedělají. Hnijící kupky tak můžeme vidět 
při procházkách téměř všude. Myslím, že 
to ale nesouvisí s cenou bioodpadu. Ně-
kterým lidem je zkrátka jedno, co se děje 
za plotem, a na životní prostředí by ne-
brali ohled, ani kdyby byl poplatek deset 
korun.                                                       (red)

pracovat třeba do sedmi, do 
osmi do večera, nebo o ví-
kendech. A když onemocní, 
musíme zajistit záskok… A to, 
co bychom uvítali asi nejvíce, 
tedy lepší doručování zásilek, 
nemůžeme paradoxně vůbec 
ovlivnit, protože roznášku za-
jišťují pracovníci poštovního 
depa Říčany.

Jaký bude další postup?
Návrh České pošty byl zařazen 
na jednání zastupitelstva a ne-
byl schválen. Česká pošta nyní 
hledá zájemce mezi místními 
podnikateli. Pokud odmítnou 
i podnikatelé, Česká pošta po 
cca půl roce nebo roce zku-
sí nabídku zopakovat. Jestli-
že neuspěje, může uvažovat  
i o zrušení pobočky.           (red)

Ročně vytřídíme zhruba 700 tun bioodpadu
a jeho likvidace něco stojí

Kompostárna Na Čapíku je 
v provozu od 1. 3. do 30. 11. 

Otevírací doba: středa 11-18h 
a sobota 8-12h.
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Hurá!!!  
První místo zaslouženě vybo-
jovali chlapci ze 4. a 5. tříd 
naší školy v okresním kole ve 
vybíjené v Čelákovicích. A tím 
pádem postupují jako nejlepší 
z 11 družstev do krajského 
kola v Benešově. Všichni 
chlapci i dívky (které se umís-
tily na 8. místě) mají obrov-
skou pochvalu za sportovní 
a slušné chování, což ocenili 
pedagogové doprovázející 
ostatní týmy.                                                              

Zuzana Kadeřábková st., 
ZŠ Mukařov

Odmalička byla obratná a patřila 
k těm dětem, které chvíli neposedí, stále 
někam lezou, skáčou, visí za nohu ze 
stromu… V šesti letech se Lucka zúčastnila 
talentových zkoušek do říčanského gym-
nastického oddílu, který se zaměřuje na 
sportovní gymnastiku, a uspěla. Nejdříve 
trénovala dvakrát týdně, nyní čtyřikrát 
i pětkrát. Jednotlivé cviky jsou čím dál tím 
obtížnější a klobouk dolů před tím, co tato 
jedenáctiletá dívka zvládne.

Lucko, cvičíš už i na kladině?
To už dávno! Trénujeme už všechny 
disciplíny – kladinu, přeskok, hrazdu  
a prostná. Na kladině umím hvězdu, ko-
toul, výdrže, rozštěp a salto dolů. Kladina 
mi nevadí, hrazda je horší.
Nemáš z nějakého cviku strach?

Gymnastika byla pro Lucku Gaždovou jasná volba :-)
Nemám. Nejde mít strach, protože kdy-
bych se bála, tak ten cvik určitě pokazím.
Získala jsi nějaké ceny na závodech?
Ano, ale o ceny mi nejde. Mě gymnastika 
fakt baví, já cvičím, i když přijedu domů. 
Pokud se teda nemusím učit, což mě 
mamka nutí. A také tam máme dobrou 
partu a dobré trenérky.
Co musí mít úspěšná gymnastka?
Pružnost a svaly a hlavně teda břišní sva-
ly. Ty jsou základ pro všechny cviky. A po-
silování břišáků mě fakt nebaví a také to 
bolí.
Blíží se prázdniny. Je znát pauza, kdy 
netrénujete tak často?
Hrozně! Gymnastika se musí trénovat po-
řád. Přiznám se, že přes prázdniny vždyc-
ky polevím a lenoším, a pak se musím 
některé cviky učit znova.                      (red)

V letošním školním roce se 
oddíl juda Orion, který má 
zázemí v mukařovské škole, 
rozrostl na tři skupiny 
judistů. Judo se v našem 
oddíle učí padesát dětí 
z Mukařova a okolí. Pravi-
delně trénujeme v úterý 
a ve čtvrtek.

Celkem jsme se od září zú-
častnili dvaceti osmi závodů 
v České republice a pěti zahra-
ničních turnajů. Děti získaly 
16 zlatých, 17 stříbrných a 29 
bronzových medailí. Na jaře 
jsme vybojovali v  kategorii 
starších žáků U15 jeden titul 
Mistr Středočeského kraje a 
v kategorii mláďat U11 máme 
jednoho vícemistra. Zároveň 

Mukařovští judisté sklízejí úspěchy
tři judisté v  U13 a U15 bojují  
o nominaci na podzimní Pře-
bory ČR 2018.
Letos asi nejtěžším závodem 
byl Mezinárodní turnaj v  Bu-
dapešti – jde o jeden z největ-
ších evropských závodů pro 
děti a mládež. Podařilo se vy-
bojovat dvě 7. bodovaná mís-
ta. Byli zde závodníci z 25 zemí 
nejen z Evropy, ale i zámoří.

Ve Středočeském kraji už má 
Judo club Orion z  Mukařova 
po třech letech slušné jmé-
no, protože naši judisté se 
pravidelně účastní různých 
soustředění. Letos jedou děti 
na dvě letní soustředění – do 
Nižboru a na Orlík. Soustře-
dění není jen o judu, ale i o 

sportovní všestrannosti – na 
programu je bazén, kolo a dal-
ší letní táborové aktivity.
Všem dětem a jejich rodičům 
přejeme pěkné prázdniny. 

V  září se budeme těšit, že se 
sejdeme a děti budou dále 
s chutí trénovat.

Lukáš Radimský, trenér 
www.judoorion.cz
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NOC S ANDERSENEM 2018
I letos se naše škola aktivně zapojila do akce Noc s Ander-
senem. Do školy přišlo přespat 250 dětí a 13 paní učitelek.
Téma letošního pohádkového nocování byly příběhy z knihy Po-
vídání o pejskovi a kočičce od Josefa Čapka. A to proto, že si při-
pomínáme 180. výročí od vzniku pohádky. Dalším motivem byly 
Rychlé šípy od J. Foglara. Všichni víme, že dnešní způsob života 
dětské četbě příliš nepřeje – počítačové hry, mobily a televize 
jsou příliš silnými soupeři. A přitom existuje docela jednoduchá 
cesta (jak tvrdí známý pražský psycholog dr. V. Mertin) – dát dě-
tem osobní příklad a ukázat jim, že číst je veliké dobrodružství. 
Proto jsme rádi, že se u nás na tuto akci sešlo tolik dětí. Zúčast-
nily se tyto třídy: 2.B, 2.C, 2.D, 3.A, 3.B, 3.C, 4.A, 4.B, 4.C, 5.A, 5.B 
a 5.C. 
A jak to letos probíhalo?                                                                                                                
V 18 hod. jsme se sešli před školou. Všechny děti se vzorně za 
pomocí učitelek a asistentek ubytovaly ve svých třídách. Přišly 
nám vypomoci i žákyně II. stupně z 8. a 9. tříd. Program byl ná-
sledovný: čtení pohádky, otázky na porozumění textu, kreslení 
obrázku, kvízy o kočičkách a pejscích, prezentace o H. CH. An-
dersenovi a malý kvíz. Nejvíce se děti těšily na stezku noční ško-
lou. Celou akci zpestřil poplach, který se školou rozezněl. Vše 
jsme ale zvládli a kolem půlnoci byli všichni zalezlí ve spacácích. 
Budíček nás vzbudil v 7 hodin. Musím říci, že se nám Noc s An-
dersenem vydařila a děti byly spokojené. Příští rok se těšíme 
znovu.                         Za organizační výbor Kamila Volíková, ZŠ Mukařov

Úspěch na plaveckých závodech
Dne 25. 4. 2018 se za pěkného počasí 28 žáků naší školy 
účastnilo Okresního kola Plavecko-běžeckého poháru v Če-
lákovicích.  Mladší děti závodily v plavání na 50m a běhu 
na 500m, ty starší čekaly náročnější tratě – 100m v plavání 
a 1000m v běhu. Všichni zúčastnění bojovali do posledních 
sil. 
Mnozí vybojovali skvělá umístění: 1. místo – Matěj Kulhavý 3.D 
(kategorie chlapci 1.-3.r.); 3. místa – Adéla Trnková 7.A (katego-
rie dívky 6.-7.r.), Anna Haščynová 8.A (kategorie dívky 8.-9.r.); 
přivezli jsme také 3 nepopulární „brambory“: Patrik Fialka 5.A 
(kategorie chlapci 4.-5.r.), Zuzana Millerová 7.A (kategorie dívky 
6.-7.r.) a Viktor Červinský 8.B (kategorie chlapci 8.-9.r.). Dalšími 
účastníky byli: Karolína Brabcová 2.C, Kateřina Vinohradníková 
2.C, Sofie Gallová 3.C, Nikola Mrázková 3.C, Veronika Havlíč-
ková 3.D, Kateřina Müllerová 4.A, Berta Šunková 4.A,  Karolína  
Matějčná 4.B., Tereza Stachová 4.B, Denisa Nechvátalová 5.A, 
Sabina Lašková 7.B, Michaela Sagitariusová 7.B, Viktorie Dosko-
čilová 7.B, Václav Hrouda 2.B, Adam Izsák 2.C, Jan Smaha 3.D, 
Šimon Hrodek 4.A, Lukáš Mokroluský 4.B, Ondřej Suda 4.B, Ma-
těj Trojánek 4.A, Michal Malý 7.A, Filip Hlavnička 8.A. Doprovod 
dětem dělali Zuzana Kadeřábková, Jan Bouda a Petra Kotrhon-
zová. Děti na medailových pozicích a snad i 4. místa postupují 
do krajského finále. Všem závodníkům gratulujeme k pěkným 
výkonům a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. 

Petra Kotrhonzová. ZŠ Mukařov

Jaro v MŠ Mukařov
V dubnu jsme s dětmi oslavili Den Země. Hovořili jsme o vý-
znamu přírody, její ochraně, třídění odpadů a připravili jsme si 
semínka květin a bylinek, které jsme si vysázeli.
 Také k nám v dubnu zavítalo Duhové divadlo s pohádkou „Šíp-
ková Růženka“ a divadlo Vysmáto s pohádkou „O neposluš-
ných telatech“. Obě pohádky se dětem velice líbily.
Ve všech třídách se konalo focení tříd a jednotlivců a rodiče si 
odnesli domů velmi povedené fotografie.
Dne 25. 4. proběhl ve školce Den otevřených dveří, rodiče si 
mohli prohlédnout zázemí školky, některé třídy i školní zahra-
du.
Duben jsme zakončili  „Rejem čarodějů a čarodějnic“, sešlo se 
nám velké množství čarodějnických postaviček, které tančily 
a rejdily celé dopoledne. Poděkování patří maminkám, které 
nám upekly velké množství vynikajících dobrot.

Helena  Müllerová, MŠ Mukařov

Den Země v ZŠ Mukařov
Ve dnech 18.- 20. 4. 2018 jsme ve škole oslavili Den Země. Tří-
dy 2.B,  2.D,  3.C,  3.D,  4.A, 4.B, 4.C, 5.A, 5.B a 5.C  si napláno-
valy Projektový den, který se konal ve spolupráci s Muzeem 
Říčany. Zaměřili jsme se téma žabí putování. Obojživelníci se 
na jaře hromadně přesouvají do vody za rozmnožováním. Při 
jejich putování jim hrozí různá nebezpečí, a proto bychom je 
měli při jejich migraci přes silnice chránit.
Program probíhal v terénu, v okolí rybníku v Mukařově. Dě-
tem se po celou dobu programu věnoval lektor z muzea ve 
spolupráci s třídními učitelkami. Program využíval metodiku 
plynulého učení Josepha Cornella.
Cílem projektového dne bylo, aby žák poznal 5 druhů obojži-
velníků, seznámil se s potřebami obojživelníků, vysvětlil, proč 
je voda důležitá jako prostředí pro živočichy a seznámil se 
s vlivem člověka na obojživelníky. Program zahrnoval  hry a 
vlastní zkoumání v přírodě. Dětem se program líbil a počasí 
bylo úžasné.                                             Kamila Volíková, ZŠ Mukařov

Děti předvedly skvělé výkony na plaveckých závodech.
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Čarodějnice zaplnily celou obec
V pátek 27. dubna vyrazil z místní základní školy průvod 
čarodějnic a čarodějů z 12 tříd prvního stupně. Prošli jsme 
společně přes náves, kolem rybníka, dál po krásném chod-
níku podél hlavní silnice, který nás lákal záplavami sme-
tánky lékařské, zahnuli do zkratky a s velkým hlaholením 
se vrátili zpět do areálu školy. 
Průvod vzbudil zaslouženou pozornost zejména u řidičů, kte-
ří projížděli Mukařovem. Všichni mávali, svítili a vůbec jim ne-
vadilo, že se kvůli nám chvíli zdrželi. Před školou čekala na 
všechny soutěžící hromada čarodějnických disciplín: restovali 
jsme hady, trefovali se smetím do pece, skákali v pytli, expres  
doručovali oční bulvy, vyráběli cukrovou vatu, obručemi obe-
mykali čarodějné pokrývky hlavy, hledali havěť k výrobě lektva-
rů, lovili Jeníčkovy prstíčky či bojovali v přetahované s týmem 
Rampepurdy.
Všichni si to moc užili, počasí bylo exkluzivní. Škoda jen, že ně-
které čarodějnice musely odletět na společný oběd a nezvládly 
absolvovat kompletní maraton úkolů. Tak snad zase za rok na 
společném čarodějnickém reji :-).

Parlamenťáci – M. Exnerová, J. Kárníková

Vztyčení májky se podařilo
V pondělí 30. dubna si na mukařovském fotbalovém hřišti dalo 
sraz 70 malých čarodějů a čarodějnic a společně se svou druži-
nou čítající přes 220 rodičů a starších sourozenců přihlíželi vzty-
čení májky a následnému rituálu pálení čarodějnice. Přestože 
bylo neskutečně větrno, velmi příjemně nás překvapil zájem 
dětí a rodičů. Byli jsme připraveni nejen po stránce kulinářské, 
ale i technické. Jak víte z minulého ročníku, kdy jsem detailně 
v tomto našem zpravodaji popisoval výběr a dopravu vhodné-
ho stromu na vtyčení májky, není výběr a následný transport 
stromu z obecního lesa jednoduchá záležitost. Ale díky technice 
zapůjčené Obecním úřadem Mukařov  jsme tuto část bezchyb-
ně zvládli. 
Každým rokem se snažíme návštěvníkům představit novinky. 
Dnes jsme měli dvě. Připravili jsme dvě výčepní stanoviště, aby 
se zbytečně netvořily fronty na pivo. Na přání dětí jsme začali 
servírovat tradiční smažené hranolky. Kvalitní špekáčky s ma-
sem vyrobené speciálně pro tuto akci, kuřecí nebo vepřový 
steak jsou již tradiční položkou na našem menu. Aby dobře ro-
dičům trávilo, tak jako digestiv jsme nabídli panáka a tzv. lepší-
ho panáka. K poslechu, zpěvu a tanci nechyběla skvělá country 
kapela Mahagon. 
Děkujeme všem členům i jednotlivcům za podporu a pomoc 
při zvládnutí této akce a těšíme se na sobotu 9. 6. od 14:00 
na obvyklém místě, kdy proběhne Dětský den s hasiči. 

Za SDH Mukařov Petr Doležel, hospodář a zastupitel 

Hasičská soutěž a požehnání 
novému hasičskému vozu
 
V sobotu 5.května proběhla na charitní louce okrsková soutěž 
okolních sborů dobrovolných hasičů v požárním útoku spoje-
ná s představením a požehnáním nového dopravního vozidla 
našeho sboru Mercedes Benz Sprinter 316 CDI  4x4. 
Celá akce byla také jedním z mnoha našich příspěvků k oslavě 
výročí obce, jehož finále jste měli možnost sledovat 12. května 
rovněž na charitní louce. 
Mimo zajištění celkového zázemí a občerstvení pro soutěžící i 
návštěvníky reprezentovala náš sbor dvě družstva: muži mlad-
ší a muži starší. Mladší muži skončili na krásném 3. místě s 
časem 33,12 sekund. Starší muži potvrdili svoje kvality a s pře-
hledem vyhráli svoji kategorii v rekordním čase 28,32 sekund.
Všechny soutěžní sbory dostaly mimo cen věnovaných SDH 
Mukařov i pamětní mince od obce Mukařov vztahující se k vý-
znamnému výročí naší obce.

Petr Doležel, hospodář sboru a zastupitel za SDH Mukařov 
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Jak dlouho vám trvalo so-
chy vytvořit a z jakého jsou 
dřeva?
Na sousoší jsem dost inten-
zivně pracoval dva a půl měsí-
ce. Dřevo si vybírám na pile u 
Jevan, takže nepochází z dale-
ka.  Je ze statného dubu, král 
je vysoký 2,1 metru a klečící 
postavy mají každá 1,5 metru.

Tvoříte podle skutečného 
vzoru? Zdá se mi, že je vám 
Vladislav II. trochu podob-
ný.
Obličeje netvořím podle kon-
krétního vzoru, ale můžete 
mít pravdu. Zdá se, že umělci 
často podvědomě dávají so-
chám svoji podobu, pozoruji 
to u kolegů řezbářů. Oblečení 
jsem volil dobové, u Vladislava 
II. jsem se inspiroval tím, jak 
byl zobrazený na dobové min-
ci. Mukara a Srbu nikdo dosud 
neztvárnil, ale mohli být beze 
sporu tvrdými válečníky a ta-
kové jsem je také vyřezal.

Na téhle zahradě je vás 
vidět často. Kolik soch už 
zde vzniklo?
Pracuji zde už asi deset let, 
od té doby, co jsme se pře-
stěhovali do Srbína a s  pa-
nem Zimou jsme se domlu-
vili na tom, že můžu využívat 
jeho pozemek. Vzniklo zde na  
sedmdesát soch, mezi nimi 
Krakonoš, dvoumetrový kozel 
nebo říčanský betlém, který 
se každoročně vystavuje o ad-
ventu. Koho by zajímala moje 
tvorba, může navštívit prodej-
ní galerii Art & Heart na Praze 
1, kde je vždy několik mých 
věcí k vidění i ke koupi.
Na čem nyní pracujete? 
Zvládáte víc zakázek najed-
nou?

Dotknout se věčnosti

Jsem rád, že se mi podařilo 
dokončit sousoší včas. Mezi-
tím už pracuji na lavičkách pro 
waldorfskou školu na Praze 
6, které jsou z více materiálů, 
budou v nich zasazené acháty. 
Zároveň vyřezávám ptáky pro 
netradiční orloj, který bude 
instalovaný v  liberecké ZOO. 
Na technické univerzitě vzniká 
kovový hodinový stroj, který 
ozdobí šest ptáků vybraných 
ohrožených druhů jako apo-
štolů. V  liberecké zoologické 
zahradě už stojí má Dešťová 
víla, kterou jsem vytvořil bě-
hem jednoho ze sochařských 
sympozií, která se tu pořádají 
pravidelně.

Na vašich webových strán-
kách jsem se dočetla, že 
podobná sympozia sám 
pořádáte. Jak probíhají?
Pořádám sympozia například 
v Liberci nebo v Lipové. V Čes-
ku je okruh asi patnácti, dva-
ceti umělců, kteří se na ně sjíž-
dějí a po několik dní společně 
tvoří na zadané téma. Bývá 
zvykem, že si zadání připraví 
např. i okolní obce a tvoříme 
to, co je právě potřeba.
Myslím, že můžu prozradit, 
že letos se bude konat první 
ročník sympozia zde v  Srbí-
ně. Bude nás tu pět řezbářů a 
už teď víme, na čem budeme 
pracovat. Jedno z  děl určitě 
zamíří na Žernovku, chystá se 
tu také dražba, ale víc se do-
zvíte v pravý čas. Akce začne v 
pondělí  10. září a v sobotu by 
pak měla proběhnout verni-
sáž hotových děl s  kulturním 
programem.

Tvoříte víly, lavičky, his-
torické i bájné postavy. 
Nevyužíváte pouze dřevo, 

ale také kámen, hlínu 
a další materiály. Co vaše 
díla spojuje?
V umění jsem samouk. Začínal 
jsem s obrazy z vrstvené kůže 
a postupně jsem se dostal až 
k  velkým sochám. Rád zkou-
ším různé techniky, testuji, co 
dokážu. Přes oblé abstraktní 
tvary, obličeje a postavy hle-

dám kořeny i nadčasovost, 
tedy věčnost. Kromě výtvar-
ných děl se rád zabývám  
i poezií a hudbou, vydal jsem 
dvě básnické sbírky a dvě CD 
s  vlastními písněmi. Ze spor-
tovce jsem se stal umělcem 
a jsem rád, že obojí přineslo 
lidem radost.

Děkuji za rozhovor – Petra Batók

Jak se z prvoligového fotbalisty a reprezentanta repub-
liky stane všestranný umělec? Kde všude najdete sochy 
srbínského sochaře Jana Švadlenky a jak vznikalo sousoší, 
které nově zdobí zelené prostranství u mukařovské pošty? 
S Janem Švadlenkou jsem si povídala těsně před instalací 
soch na místě, kde je tvořil. Nad námi se tyčil více než 
dvoumetrový Vladislav II. a Mukar se Srbou zatím trochu 
nedůstojně leželi opodál.

Mukařov dokazuje, že patří mezi uměnímilovné obce. Máme krás-
né sousoší na návsi, novou Galerii STARÁ ŠKOLA a také například 
dřevěnou sochu kopretiny, která „rozkvetla“ na začátku ulice Ko-
pretinové v Srbíně. Autorem sochy je Štěpán Holoubek.
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Český výrobce čisticích prostředků a distributor hygieny,

se sídlem v Říčanech hledá do svého týmu:

PRACOVNÍKY DO VÝROBY – MÍCHÁRNA

NÁPLŇ PRÁCE:

� manuální práce při míchání čisticích prostředků

POŽADAVKY:
� �fyzická zdatnost dobrý zdravotní stav

spolehlivost zodpovědnost pečlivost� � �

NABÍZÍME:
� práci na HPP – jednosměnný provoz v Říčanech

prac. doba: po-pá 6.00 - 14.30hod.�

příspěvek na stravování 104,-Kč/den�

V případě zájmu posílejte své CV na mail:
r.brychtova@alfaclassic.cz nebo doručte na
adresu: Alfa Classic, a.s. Černokostelecká 740,
251 01 Říčany.

Ing. Miroslav Doležal

znalec - oceňování nemovitostí

nabízím:

ocenění nemovitostí pro daňové účely, např.:
- daň z nabytí nemovité věci
- odpisy hmotného majetku
- převod do majetku firmy

ocenění nemovitostí pro dědické řízení

ocenění nemovitostí jako podklad před
prodejem

pomoc při realizaci prodeje

poradenství týkající se maximálního
zhodnocení nemovitostí

tel. 607 800 224

m_dolezal @ email.cz

DOMOV
PRO

SENIORY
V MUKAŘOVĚ

hledá

PEČOVATELKY
(směnný provoz,

denní i noční)

KURZ NENÍ PODMÍNKOU,
ZAUČÍME.

INFORMACE NA TELEFONU

737 282 812

Český výrobce čisticích prostředků a distributor hygieny, 
 se sídlem v Říčanech hledá do svého týmu:

Vedoucí zákaznického servisu 

Náplň práce: vedení oddělení nákupu a zákaznického ser-
visu dle firemních standardů ISO  organizace nákupu zboží, 
jednání a hodnocení dodavatelů  práce s cenami v účetně-
-skladovacím systému společnosti  fakturace – zpracování 
objednávek, obratové bonusy, dobropisy, evidence smluv.

Požadavky na kandidáty: VŠ/SŠ vzdělání  komunika-
tivnost, dobré organizační schopnosti  pokročilou znalost 
práce na PC (MS Office – především Excel)  AJ na komuni-
kativní úrovni, NJ výhodou.

Nabízíme: zázemí úspěšné společnosti s významným po-
stavením na trhu v oblasti hygieny  kvalitní pracovní zázemí 
 nástup dle dohody  místo výkonu práce v Říčanech 

u Prahy.

V případě zájmu posílejte své CV na mail: 
e.medricky@alfaclassic.cz nebo doručte na adresu: 

Alfa Classic, a.s. Černokostelecká 740, 251 01 Říčany.

Pohřební služba 
Petra Bartáková

Naše služby
               Disponujeme vlastním chladicím zařízením 

a místností pro úpravu zesnulých.
Osobní a etický přístup.

Převozy zesnulých po celé ČR.
Rozloučení s obřadem i bez obřadu.

                           Zajistíme květinové dary, hudbu, smuteční autobus.
Uložení zesnulého do doby obřadu u nás.

Úpravu, oblékání, líčení . . .
Kremační a hřbitovní služby.

Možnost sjednání u Vás doma. Parte zdarma!

Říčany, 17.listopadu 606
Jesenice u Prahy, Budějovická 1116

e-mail:pohrebjelinek@seznam.cz

NEPŘETRŽITÁ SLUŽBA – Tel: 702 285 384
www.pohrebjelinek.cz

Pokud zesnulého odveze jiná než Vámi vybraná pohřební 
služba, nejste v žádném případě povinní sjednávat u ní pohřeb.

Pohřební službu si vybírá rodina a jen na ní záleží, 
ke které má důvěru.



Obecní zpravodaj (3/2018)                                           Víte, že...                                                         Strana 12

Obecní zpravodaj pro Mukařov, Srbín a Žernovku vychází šestkrát ročně pod ev. č. MK ČR E 21966. Vydává Obec Mukařov, IČ 240508, Příčná 11, 
251 62 Mukařov. Šéfredaktorka: Helena Vlnařová. Redakční rada: MgA. Petra Batók, Mgr. Eva Hegyiová, Ing. Lenka Macháčková, PhDr. Kateřina 
Čadilová, Tomáš Kouba. Grafika: Helena Vlnařová; tisk: MH Tisk, s.r.o. Příspěvky v listinné formě zasílejte na adresu Obecního úřadu Mukařov, 
v elektronické na e-mail: zpravodaj@mukarov.cz. Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Uzávěrka příštího čísla je 11. 7. 2018.

Kalendář akcí
 
3. 6. POchod POhádkovým LESem 
(Srbín)
6. 6. Dámský klub – tvoření skřítků na 
lesní stezku (KKCM)
9. 6. V nově otevřené Galerii STARÁ 
ŠKOLA zahájení výstavy amatérských 
výtvarnic z Mukařova, Srbína,
Žernovky a přilehlých obcí. Výstava 
potrvá do 24. 6. 2018.
12. 6. Tvořivý workshop (KKCM) – 
textilní tvorba – letní trička, sprejování 
a ruční sítotisk, 18:30 – 20:30 hodin, 
cena 450 Kč + tričko.
14. 6. 18 hodin – Křeslo pro hosta 
s Janem Švadlenkou (KKCM)
26. 6. Tvořivý workshop (KKCM) – 
patinování a šablonování – krabička 
na papírové kapesníky, 18:30 – 20:30 
hodin, cena 390 Kč.

 Příměstské tábory v KKCM:
9.–13. 7. 2018 Letní zálesácké tvoření 
1. termín (pořádá: Jitka Čurdová a Jana
Galuščáková) 
Cena: 2 950 Kč/týden
16.–20. 7. 2018 Letní anglická škola 
(pořádá: JŠ Carpinus) Cena: od 2 300 
Kč/
týden (dle počtu dětí)
23.–27. 7. 2018 Prázdniny s pohádka-
mi (pořádá: KKCM, vede Eva Brůhová)
Cena: 1 000 Kč/týden
30. 7. – 3. 8. 2018 Příměstský tábor 
plný zábavy a dobrodružství
(pořádá: Veronika Bartáková)
Cena: 2 250 Kč/týden
6.–10. 8. 2018 Prázdniny s pohádkami 
(pořádá: KKCM, vede Eva Brůhová)
Cena: 1 000 Kč/týden
13.–17. 8. 2018 Prázdniny s pohádka-
mi (pořádá: KKCM, vede Eva Brůhová)
Cena: 1 000 Kč/týden
20.–24. 8. 2018 Letní zálesácké tvoření 
2. termín (pořádá: Jitka Čurdová 
a Jana Galuščáková)
Cena: 2 950 Kč/týden
27. –31. 8. 2018 Letní tvořivý tábor 
(pořádá: Martina Tůmová)
Cena: 3 900 Kč/týden

 Galerie STARÁ ŠKOLA 
Provozní doba v červnu – sobota a ne-
děle 9–12 hodin, středa 13–17 hodin, 
po zprovoznění CzechPOINTu také 
v úředních hodinách Obecního úřadu.

 Významná jubilea – pokud chcete 
popřát svým blízkým k životnímu 
jubileu, napište nám na redakční mail. 
Vaše přání rádi zveřejníme.

Druhou červnovou sobotu (9. června 
2018), bude na mukařovském hřišti 
opět rušno. Probíhat bude další roč-
ník Velkého dětského dne s hasiči. 
Návštěvníci se mohou těšit na mnoho 
soutěží, ukázky techniky IZS ČR, ukázku 
dravců a kynologů. I letos bude nejen své 
vybavení, ale i činnost předvádět Celní 
správa ČR. Chybět nebude jízda na po-
nících a malování na obličej. Oblíbené 
občerstvení je samozřejmostí. Pro letoš-
ní rok se podařilo zajistit i ukázku Služby 
cizinecké policie, letiště Václava Havla. 

Těšit se tak můžeme na ukázku pyrotech-
niků, techniky odstřelovačů, obrněného 
transportéru, a pokud nic nepřekazí zla-
tý hřeb dětského dne, mohou se všichni 
návštěvníci těšit na prozatím „tajnou“, ale 
vskutku velkolepou ukázku, jakou proza-
tím Mukařov nezažil. Nenechte si tedy ujít 
tento den nabitý soutěžemi a ukázkami, a 
přijďte se pobavit. Program je připraven 
nejen pro děti, ale i pro dospělé. 
Srdečně vás zvou hasiči z Mukařova  
a všichni, kteří nám s přípravou toho-
to dne pomáhají.

Velký dětský den s hasiči v Mukařově 

Divadelní soubor DIPONA  a Obecní úřad 
Louňovice vás zvou na šestý ročník Louňo-
vické letní divadelní aktivity. KDY? Od 16. 
června do 25. srpna. KDE? Areál restaurace 
U Henců v Louňovicích.
Pro malé i velké diváky máme připraveno čtr-
náct kvalitních divadelních představení. Děti 
se mohou těšit třeba na pohádku O perníkové 
chaloupce nebo Hrátky s čertem. V pohádce 
Plavba na ostrov pokladů si budou moci vy-
zkoušet jaké je to být pirátem. Aby se na os-

Divadlo v létě
trov pokladů dostali, společně s herci musí 
nejdříve postavit pirátskou loď.
Pro dospělé diváky vybírám z nabídky napří-
klad muzikály zvučných názvů. Limonádový 
Joe a Libusche.
Zahajovacím představením 16. června bude 
příběh o noci plné kouzel a magické moci - Sen 
noci Svatojánské. 
Letní aktivitu jsme připravovali s láskou k diva-
dlu. Odměnou nám bude plné hlediště a spo-
kojený divák.  Pěkné dny vám přeje Eva Brůhová

Milí čtenáři!
První stranu jsme věnovali důležitému tématu, a sice zamyšlení nad tím, co obec nabízí 
dospívající  mládeži. Malé děti mají k dispozici tři hřiště a spoustu aktivit v KKCM. Ale co 
„puberťáci“? Nelíbí se nám, že vysedávají u počítače nebo se bezcílně poflakují. V horším 
případě ničí autobusové zastávky posilněni alkoholem. Nestačí však jen kárat a poučovat 
stylem: „Běžte dělat něco pořádného.“  Musíme jim nabídnout nějaké řešení, vytvořit pro 
ně „jejich území“ s aktivitami, které by je bavily. Je důležité náctileté také zapojit do pláno-
vání, rozhodování a do péče o nové hřiště. V tom musí pomoci škola. V ZŠ v Mnichovicích 
například deváťáky zapojili do projektu revitalizace parčíku u školy. Žáci pomáhali i při 
přípravě žádosti o dotaci. 
Jednoduché nebude ani vybrat místo, kde by sportoviště mělo stát, aby hluk nerušil sou-
sedy. V mnoha obcích bylo vybudování U-rampy  příčinou velkých sporů. Obec nyní při-
pravuje revitalizaci návsi a v projektu by mělo být pamatováno i na mládež. Uvažuje se 
i o streetworkoutovém hřišti – což je taková venkovní posilovna.
V Mukařově chybí multifunkční sportovní hřiště na míčové hry, které by mohla využívat 
široká veřejnost, jaké je například v Louňovicích. Koneckonců ani škola nemá atletické 
hřiště, a že by si ho žáci po neuvěřitelných výkonech na posledních atletických závodech  
zasloužili! 
S touto tématikou souvisí i zavedení nové rubriky „Naše skvělé děti“, kde bychom chtěli dát 
prostor všem šikovným a aktivním dětem a mladým lidem. A nemusí to být jen sportovci, 
ale i muzikanti, matematici, zpěváci, malíři, tanečníci…  Pokud máte dobrý tip, napište 
nám. A samozřejmě nám pište všechny své připomínky, nápady a postřehy. Budeme rádi.
A na závěr mi dovolte upozornění – dřevěné sousoší na návsi není prolézačka. Byla jsem 
svědkem situace, kdy rodiče nadšeně vysazovali děti na kolínko panu Mukarovi. Nebo to 
byl Srba? V každém případě to není dovoleno, protože takto by nám, přátelé, ty sochy 
dlouho nevydržely.  :-)                                  Hezké léto přeje Helena Vlnařová, šéfredaktorka


