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VYBÍRÁME Z OBSAHU:

 Rybníček na návsi v Srbíně, který 
byl vybudován ve čtyřicátých letech 
minulého století, se dočká rekon-
strukce. Více čtěte na straně 8. 

 Mikulášská besídka se uskuteční 
8. prosince od 16 hod. ve školní 
jídelně ZŠ Mukařov. 
O dalších akcích se dočtete na straně 12. 

 Mukařovští judisté slaví úspěchy. 
Článek najdete na straně 9. 

Rozsvícení adventního stromu
se uskuteční 2.  prosince od 16 hodin na návsi v Mukařově. Čeká 
vás tradičně bohatý program: vánoční tvoření pro děti, zpívání, 
občerstvení, adventní světlo z kostela, otevření výstavy betlémů 
v Galerii Stará škola. Novinkou je ochutnávka štrúdlů a dalších 
jablečných moučníků  – tímto vyzýváme všechny šikovné pekaře 
a cukráře, aby své výtvory donesli na náves k ochutnávce. Jako 
poděkování každý dostane malou pozornost.

Vážení čtenáři,
volby jsou více než měsíc za námi, ale já považuji za velmi důle-
žité poděkovat všem voličům, kteří přišli ke komunálním volbám,  
a zejména pak vám, kteří jste volili naše sdružení. Máme za sebou 
již dvě zasedání nového zastupitelstva, několik pracovních schůzí 
výborů a rady obce, a tak snad již mohu říci, že se zdá, že díky 
vašim hlasům se do zastupitelstva obce dostali ve většině lidé, 
kterým jde o rozvoj a zlepšení života v našich obcích. A to jsem 
opravdu rád.
Práce, projektů a úkolů je před námi stále dost, a tak doufám, že 
toto počáteční tempo a chuť vydrží po celé čtyři roky. Poměrně 
dost se teď hovoří o výstavbě nové tělocvičny, která by prioritně 
měla sloužit potřebám základní školy. Slyším hlasy pro i proti,  
a rozumím i argumentům, že v areálu školy již na tak velký ob-
jekt – pokud se bavíme o plnohodnotné tělocvičně, není prostor. 
Proto, po prověření reálných možností, stojíme před otázkou, 
zda udělat pouze malý sportovní sál, kde ale nelze příliš počítat  
s případným pronájmem a využívání veřejností, nebo hledat místo 
jinde. Proto se stále jako nejrozumnější zdá pokračovat v hledání 
řešení společně s TJ Sokol Mukařov a jít případně cestou přístavby 
stávající tělocvičny. 
Aktuální prioritou pro nás však pořád ještě zůstává dokončení vo-
dovodu pro Žernovku a Srbín, vybudování chodníku podél ulice 
Pražská na začátku obce a realizace projektu čistírny odpadních 
vod s odkanalizováním Srbína a Žernovky. Když k tomu připočte-
me snahu o postupné zlepšování kvality místních komunikací, je 
to na běžný rozpočet obce – i při využití možnosti dotací, až až.
Přesto nechceme a nebudeme zapomínat ani na malé projekty, 
které nám život v obci dělají lepší a příjemnější. Ale o tom zase 
příště.
Závěrem vám jako starosta obce chci slíbit, že stále platí heslo, 
kterého se snažím držet: „Kdykoli jsem tady, vždy mám čas vás 
vyslechnout“.                                                 Rudolf Semanský, starosta

Už druhé volební období má Mukařov kromě zastupitelstva také 
radu obce. Ukládá to zákon, rada se zřizuje, je-li v zastupitelstvu 
15 a více zastupitelů. Daný je i počet 5 členů, což je minimum  
a zároveň i maximum (rada nemůže mít více členů, než je třetina 
počtu zastupitelů). Rada dohlíží na hospodaření obce a připravuje 
podklady pro jednání zastupitelstva. Členy rady jsou vždy starosta 
a místostarostové. Další dvě místa nabídlo vítězné Sdružení kandi-
dátů Mukařov, Srbín, Žernovka zastupitelům zvoleným za TOP 09 
a SPOLEČNĚ. Složení rady tak přesně odpovídá volebnímu výsled-
ku. Každý člen rady má svou vymezenou oblast, které by se měl 
prioritně věnovat.                       Kateřina Čadilová, 2. místostarostka

Foto: Milan Veselý
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Z jednání zastupitelstva obce

V úterý 20. 11. se konalo 
další kolo veřejného projed-
návání projektu revitaliza-
ce návsi a parku v Muka-
řově. Účast byla podstatně 
skromnější než na prvním 
setkání, které se uskutečni-
lo v polovině srpna. Tehdy 
byla výstupem spousta ná-
padů, jak upravit a obohatit 
prostor, který má výjimeč-
nou polohu, ale také musí 
plnit celou řadu funkcí.

Předložené návrhy naplnily 
prakticky všechny požadavky, 
přesto vyvolaly živou diskusi. 
Vedle poměru zpevněných  
a zelených ploch bylo hlavním 
tématem umístění pódia, kte-
ré architekt Karel Musil pojal 
spíše formou altánu (což byl 
navíc jeden z požadavků vze-

Ustavující zasedání zastupitelstva 
obce Mukařov se konalo dne 
30. 10. 2018. Zastupitelé na něm zvolili 
starostou opět Rudolfa Semanského, 
1. místostarostou Ing. Přemysla Zimu 
a 2. místostarostkou PhDr. Kateřinu 
Čadilovou, všechny za Sdružení kandi-
dátů Mukařov, Srbín, Žernovka. 
V radě obce budou kromě starosty 
a místostarostů zasedat také Mgr. 
Ondřej Jakob, zvolený  za Nezásvislé 
s podporou TOP 09, a Ing. Hana Zá-
koucká, zvolená za SPOLEČNĚ. Povrze-
no bylo i složení výborů obecního za-
stupitelstva, nově byl ustaven Výbor 
pro územní plánování a rozvoj. Nově 
byla jmenována rovněž redakční rada 
Obecního zpravodaje a pracovní sku-
pina pro modernizaci obecního webu.

 Po splnění nutných formalit se nové za-
stupitelstvo věnovalo už i běžné agendě 
– probíraly se aktuální projekty, jako zá-
měr vybudovat venkovní učebnu v areálu 
základní školy nebo otázky kolem mož-
ného zastřešení venkovního hřiště. Byla 
představena i další varianta upořádání 
projektované prodejny LIDL a návazných 
komunikací, kterou ovšem zastupitelé 
odmítli jako nepřijatelnou. 
 Byla schválena směnná smlouva na po-

zemky v Obecní ulici ve vlastnictví Řím-
skokatolické farnosti Říčany, což je pře-
kážkou pro realizaci projektu kompletní 
rekonstrukce Obecní ulice. Diskutovalo 
se o možném využití polyfunkčního ob-
jektu v ulici Do Chobotu, jehož výstavba 
je součástí plánovací smlouvy na tuto lo-
kalitu.
 Na dalším zasedání, které se sešlo již 

13. 11., zastupitelé řešili opět umístě-

ní komunikace u zamýšlené prodejny 
LIDL, které rozporovali přítomní maji-
telé sousedních nemovitostí. Aktuálně 
se čeká na vyjádření zástupců LIDLu. 
Výstupem diskuse o sportovištích  
v Mukařově bylo ustavení pracovní 
skupiny, která má vybrat optimální 
variantu zastřešení venkovního hřiš-
tě. Pokud jde o stavbu nové tělocvič-
ny, zástupci TJ Sokol deklarovali zájem 
o spolupráci při výstavbě nové budovy 
nebo rozšíření sokolovny. Podmínkou 
by bylo vyřešení spolupráce se školou, 
dále pak případné vyjednání výjim-
ky pro nedodržení doby udržitelnosti 
projektu zateplení sokolovny. Další 
otázkou je dispozice budovy, neboť po-
zemek vedle sokolovny na postavení 
plnohodnotné tělocvičny nestačí. Ře-
šením by tedy mohlo být rozšíření sou-
časné sokolovny a případná přístavba 
menšího sálu. Projekt je potřeba také 
přizpůsobit dotačním možnostem, 
které mohou být podle současných in-
formací v následujících letech příznivé 
právě pro spolky.
 Zastupitelé schválili směnnou smlou-

vu na objekt bývalé hospody na návsi 
Srbíně, který obec mění za stavební po-
zemek. Projekt rekonstrukce nově získa-
ného objektu se bude teprve konkretizo-
vat, ale dispozičně je zde předpoklad pro 
sál s kulturním a pohybovým využitím  
a samostatnou společenskou místnost se 
zázemím. 
 Zastupitelé vyjádřili podporu záměru 

pronajmout místnost v přízemí budovy 
KKCM ve vyhrazených hodinách (pátek–
neděle odpoledne a večer) společnosti 
VR Mobility za účelem nabídky her virtu-
ální reality. Schváleno bylo podání žádos-

ti o dotaci do výzvy MAS Říčansko (IROP 
– doprava) na spolufinancování projektu 
výstavby chodníku podél Pražské uli-
ce (dosud chybějící chodník až na okraj 
obce). 
 Přítomní si vyslechli aktuální informaci 

o postupu výstavby vodovodu na Žernov-
ce, která zatím probíhá v místech, která 
nejsou ve skále. Na tu je objednána skalní 
fréza, která bude řešit i výkop podél silni-
cie II/313 směrem na Český Brod. Protože 
si tyto práce vyžádají delší uzávírku této 
komunikace (odhad asi 6 týdnů), Krajská 
správa silnic stavbu nepovolí dříve než na 
jaře, kdy už budou otevřeny objízdné tra-
sy. To znamená, že stavbu bude nutné na 
nezbytně dlouhou dobu přerušit.

 Jednalo se také o úpravě hřiště nad 
restaurací Montgomery, kde se před-
pokládá návrat ke kombinaci sportov-
ního hřiště a posezení. Obecní poze-
mek nebude využíván jako parkoviště, 
jak tomu bylo pouze výjimečně při 
znovuotevření restaurace. Diskutova-
lo se také o instalaci úsekového mě-
ření rychlosti na silnicích I/2 a II/313  
(v Srbíně i na Žernovce), které nabízí 
formou spolupráce Město Říčany. Za-
stupitelé pověřili výbor pro bezpeč-
nost a dopravu zjištěním podmínek 
instalace radarů.
 Zastupitelé si vyslechli informaci o čin-

nosti Poradny Mukařov, která funguje od 
srpna v Kulturním a komunitním centru 
a řeší nejen sociální, ale také občansko-
-právní problémy místních občanů. Služ-
ba je registrována pod hlavičkou spolku 
Mukařov-sko a je pro klienty zcela bez-
platná.         Kateřina Čadilová, 2. místostarostka

šlých z úvodní diskuse). Umís-
tění tohoto prvku ve spodní 
části parku je pro místní oby-
vatele, kteří jsou zvyklí, že vše 
podstatné se děje přímo před 
poštou, překvapivé, napoje-
ní na vodní prvky i na nově 
vzniklou okružní promenádu 
ale slibuje nové možnosti vy-
užití parku při zachování prů-
hledu k rybníkům a lesnímu 
horizontu.
Protože otázek a nových ná-
padů byla celá řada, je zřejmé, 
že návrh dozná ještě dalších 
změn, s nimiž bude veřejnost 
opět seznámena. Jakmile bu-
dou zpracovány varianty rea-
gující na aktuální připomínky, 
budou návrhy opět předsta-
veny zastupitelstvu, výborům 
i veřejnosti.
Kateřina Čadilová, 2. místostarostka

Revitalizace návsi a parku PODĚKOVÁNÍ VOLIČŮM
Za sdružení Společně děkujeme srdečně našim voličům za důvě-
ru, kterou v nás vložili. Tuto důvěru se budeme snažit nezklamat 
a předvolební sliby proměnit ve skutečnost. Za sdružení máme 
v zastupitelstvu obce tři zástupce – MVDr. Mádra, Bc. Chrpu 
a Ing. Zákouckou, která byla zvolena i do Rady obce. Všichni bu-
deme pracovat ve výborech obce, kde jsou zastoupeni i další čle-
nové našeho sdružení. O našich aktivitách budeme informovat 
na webové a facebookové stránce sdružení.           Hana Zákoucká
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Název výboru                                           Členové (zastupitelé)                            Členové (nezastupitelé)
 Finanční výbor                            P. Doležel, D. Navrátilová, T. Kouba             V. Šoupal, T. Begmann, L. Profota,  P. Zemen
 Kontrolní výbor                            J. Klimentová, P. Mádr, J. Douša             T. Voloczek, M. Národa, P. Král, I. Berková
 Výbor pro územní plánování a rozvoj  H. Zákoucká, J. Klimentová, R. Semanský,    K. Stárek, P. Kvasnička

                                                                         P. Doležel, P. Zima 
 Školský výbor                                           T. Kouba, R. Hegyi                                            L. Macháčková, J. Novotná, E. Hegyiová, 

                                                                                                                                                       J. Klozová, M. Veselá
 Sociální a kulturní výbor                       K. Čadilová, O. Jakob                             D. Gaždová, K. Balínová, A. Semanská, 

                                                                                                                                                       K. Holická, P. Batók, M. Národa, R. Vargová
 Výbor pro veřejný pořádek a dopravu  P. Mádr, F. Chrpa, R. Semanský,                      J. Čapek, V. Pokluda, V. Macháček, S. Müller

                                                                         P. Březina, M. Veselý 
 Výbor pro životní prostředí                  M. Veselý, J. Douša                                             F. Polesný, L. Podaný, G. Nižníková, 

                                                                                                                                                        M. Martinů, V. Macháček

V obci Mukařov bude ve volební období 2018–2022 pracovat sedm výborů. Jména předsedů jsou uvedena tučně.

 VÝBOR PRO VEŘEJNÝ POŘÁDEK A DOPRAVU
Na prvním zasedání zastupitelstva byl schválen vznik Výboru 
pro veřejný pořádek a dopravu.  Tento výbor patří svým deví-
tičlenným obsazením mezi největší výbory obce a bude řešit  
z vlastní iniciativy nebo z podnětu občanů tyto záležitosti:
• Stav a udržování veřejného pořádku
• Stav a udržování obecních komunikací, veřejného osvětlení 
a dopravního značení
• Návrhy opatření ke zvýšení bezpečnosti v obci
• Návrhy opatření ke zlepšení dopravní situace a bezpečnosti 
dopravy v obci
• Návrhy opatření pro řešení mimořádných situací na území 
obce
• Návrhy na obecně závazné vyhlášky či jejich změny
• Neoprávněné zábory veřejného prostranství, umístění 
prodejních stánků, reklamy a dlouhodobé parkování 
• Pomoc při řešení problémů v občanském soužití
Pokud budete mít podnět pro řešení  některé  z výše uvedených 
záležitostí tímto výborem, volejte, prosím, na telefonní číslo: 
777 551 855 nebo pošlete email na pavel.madr@mukarov.cz
Pavel Mádr, zastupitel za Společně,
předseda Výboru pro veřejný pořádek a bezpečnost

 VÝBOR PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJ
Vzhledem k tomu, jak se naše obce rozrůstají, rozrůstá se  
i množství akcí a problémů souvisejících s rozvojem obcí. S tím 
narůstá i množství agendy spojené se stavební problematikou 
v obci. Za sdružení Společně jsme před volbami navrhovali roz-
šíření počtu výborů obce, a to zejména o výbor stavební, který 
by se problematice rozvoje obce věnoval a byl podporou vedení 
obce. Jsme rádi, že jste nám svojí volbou dali důvěru a mandát 
k tomu, abychom tento předvolební slib mohli uvést ve skuteč-
nost.  Tento nový Výbor pro územní plánování a rozvoj byl založen  
a schválen na zahajovacím zasedání nově zvoleného zastupitel-
stva obce dne 30. 10. 2018 s tím, že vedením výboru jsem byla 
pověřena já.
Výbor pro územní plánování a rozvoj je poradním orgánem 
zastupitelstva obce a do jeho agendy patří:
• Stavebně-technické záležitosti a územní plánování
• Příprava stavebních akcí a kontrola jejich realizací 
ve spolupráci se stavebním dozorem a vedením obce
• Sledování technického stavu budov a komunikací
• Předkládání návrhů oprav místních komunikací a budov 
v majetku obce
• Napojování na technickou infrastrukturu obce a dopravní sítě
• Dělení pozemků, návrhy na převody, směny, nákup, prodej 
pozemků ve vlastnictví obce
• Stanoviska obce k výstavbě
• Spoluúčast na dlouhodobém i krátkodobém plánování 
rozvoje obce
• Projednávání úprav a změn územně plánovací dokumentace
• Dohled nad dodržováním podmínek územního plánu obce

Dne 7. 11. proběhlo první zasedání, na kterém jsme schválili 
výše uvedenou náplň práce výboru. Dále jsme se seznamovali 
s probíhajícími projekty obce. O tom podali informace starosta 
Semanský a místostarosta Zima. Výstupy z výboru budou slou-
žit jako podklad pro rozhodování rady a zastupitelstva obce. 
Co na pozemku můžete udělat,  je dáno především ÚZEMNÍM 
PLÁNEM OBCE. Tento dokument nechala vypracovat obec  
a spravuje ho Odbor územního plánování v Říčanech. Stanovuje, 
jaké druhy staveb je možno na pozemku realizovat, jak velké, jaká 
část pozemku musí zůstat nezastavěna a případné další podmín-
ky. Všechny záměry musí být v souladu s tímto územním plánem. 
Proto doporučuji občanům obce, kteří mají jakýkoliv nový záměr 
se svým pozemkem nebo domem (stavba, přístavba, přestav-
ba), aby se v prvé řadě informovali o podmínkách stanovených  
v územním plánu. Ten je uveřejněn na webových stránkách 
obce. Je také možné přijít se na obecní úřad informovat osobně. 
A jako další možnost nabízím obrátit se přímo na mě prostřed-
nictvím emailu hana.zakoucka@mukarov.cz.
Hana Zákoucká, zastupitelka za Společně,
předsedkyně Výboru pro územní plánování a rozvoj

 ŠKOLSKÝ VÝBOR
První jednání ŠV proběhlo v budově naší základní školy dne  
7. 11. Jednalo se spíše o představovací schůzku, na které ne-
vznikly žádné zásadní závěry a rozhodnutí, proto se další jedná-
ní ŠV bude konat již za měsíc (standardně se bude scházet mi-
nimálně jednou za čtvrt roku). ŠV má v kompetenci tyto oblasti:
• Spolupráce se školami a kontrola jejich činnosti
• Dohled nad kvalitou vzdělávání v předškolních a školních za-
řízeních
• Dohled nad neinvestičními náklady na ZŠ a MŠ Mukařov (spolu 
s finančním výborem)
• Spolupráce s OÚ okolních obcí při projednávání příspěvků  
a potřeb škol
•  Kontrola pořádku v okolí školy a školky
Ve velmi krátké době čeká ŠV úkol vzešlý ze Zastupitelstva 
obce, a to návrh koncepce rozvoje ZŠ, který by měl být násled-
ně schválen zastupitelstvem. Stejně tak intenzivně řešíme stav 
učebních prostor včetně tělocvičny (sokolovny) a vznik nových 
prostor pro vyučování. Na příštím jednání ŠV bude jeho čle-
nům představena budova mateřské školy. Pokud by kdokoliv 
z našich obyvatel měl dotaz směřující na ŠV, může tak učinit  
e-mailem na adrese tomas.kouba@mukarov.cz
Tomáš Kouba, zastupitel za Nezávislí s podporou TOP 09,
předseda Školského výboru

Postupně vám představíme všechny výbory a budeme 
pravidelně přinášet zprávy o práci výborů.
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Volby do zastupitelstva máme úspěš-
ně za sebou a je čas pustit se do 
práce. Děkujeme ještě jednou všem 
za hlasy, které jste nám dali a udě-
láme maximum proto, abychom vás 
nezklamali.

Určitě si pamatujete, že jedním z hlavních 
bodů naší předvolební kampaně byla vý-
stavba nové tělocvičny pro naši stále se 
rozrůstající základní školu. Jsme toho ná-
zoru, že stávající budova sokolovny není 
dostačující jak z kapacitních, tak i jiných 
důvodů, a naše děti a mládež si zaslouží 
moderní prostředí pro výuku tělocviku, 
realizaci v zájmových kroužcích a volno-
časových aktivitách. V širokém okruhu 
našeho kraje jsme poslední obcí, která 
takovými moderními prostorami nedis-
ponuje,  a to nám přijde veliká škoda, až 
spíše ostuda. 
S ohledem na výše uvedené jsme po-
žádali pana starostu a místostarostu  
o schůzku s cílem získat co nejvíce infor-
mací ohledně kroků, které byly v tomto 
směru doposud podniknuty. Naše setká-

Vážení spoluobčané, obyvatelé Mukařova, Srbína a Žernovky
ní proběhlo dne 24. 10. a za Společně se 
ho zúčastnili Ing. Pavel Kvasnička a Mgr. 
Miroslav Martinů. Byli jsme seznáme-
ni s výsledky jednání s místní charitou  
o případném odkupu části louky, bohu-
žel s negativním výsledkem, dále s dříve 
uvažovanou možností umístit halu do 
prostoru stávající “šachovnice”, případně 
rozšířením budovy sokolovny. Realizaci  
v prostoru šachovnice brání stávající 
uložení vojenského přenosového kabelu  
a nutnost nákladné realizace přeložky 
VN. V případě sokolovny je nutné řešit 
vlastnické vztahy a případnou návaznost 
na dotace. Pan místostarosta nám před-
ložil projekt haly v Čestlicích, který si od 
pana architekta vyžádal, a prezentoval 
možnosti umístění této haly v areálu ško-
ly. 
Situace opravdu není jednoduchá a pro-
storu k realizaci tohoto záměru není moc. 
Po zvážení všech faktů jsme toho názoru, 
že jsou stále otevřeny možnosti vedoucí 
k úspěšnému dokončení tohoto projektu 
a je správné se tímto projektem zabývat. 
Nakonec realizace samostatné sportovní 

haly – tělocvičny je uvedena  ve schvá-
leném „Místním plánu obnovy vesnice“  
z letošního roku.  Rádi bychom pokračo-
vali zadáním zpracování architektonické 
studie pro využití celého areálu školy, tak 
aby byly zahrnuty požadavky na realiza-
ci nové tělocvičny, venkovní učebny, pří-
padně rozšíření budovy školy. 

S ohledem na výsledky této studie by pak 
mělo být rozhodnuto, zda a jak pokra-
čovat v zastřešení prostoru stávajícího 
hřiště, a nebo pokračovat v řešení areálu 
školy s novým pohledem. Tedy výstavby 
nové tělocvičny na vybraném místě, nebo 
přemístění venkovního hřiště a umístění 
tělocvičny místo hřiště. 
Vše závisí na prostorových možnostech 
areálu v kombinaci s dodržením  všech 
platných norem a hygienických předpisů.  
A samozřejmě financování, možná nej-
důležitější otázka, ale v této oblasti jsou 
stále možnosti využití dotací České unie 
sportu, nebo evropských fondů. O dalších 
krocích vás budeme informovat.                 
                                  Pavel Kvasnička, Společně

Zpočátku velmi intenzivní jed-
nání nakonec skončila trochu 
zklamáním. Poté, co jsme se 
dozvěděli, že z výnosů z po-
kut neuvidí obec Mukařov ani 
korunu, ale v případě, že úse-
kové měření nebude vykazo-
vat zisk, budeme jeho provoz 
hradit my, zastupitelstvo bod 
odložilo s tím, abych jako sta-
rosta vyjednal lepší podmínky.
Jednal jsem o možnosti, že by 
Říčany částečně kompenzova-
ly svůj zisk tím, že by v našich 
obcích působila městská poli-
cie Říčany, případně bychom 
ralizovali společný projekt cy-
klostezek nebo jiných doprav-
ních staveb. Ze všech těchto 
záměrů však nakonec sešlo, 
neboť Říčany o toto řešení ne-
měly zájem.
Nakonec však zastupitelstvo 
s ohledem na zvýšení bez-
pečnosti v obci odsouhlasilo 
umístění úsekových rada-
rů na Choceradské v Srbíně  
a Českobrodské v Žernovce, 
kde jsme nejvhodnější úseky 

za účasti Policie ČR vytipova-
li a tyto byly odsouhlaseny, 
ale ze strany Říčan byl zájem  
o umístění radarů jen na těch-
to úsecích spíše vlažný, takže 
dodnes zde radary nemáme.
Kolik by obec musela přispívat 
je těžké říci, jednotlivé obce 
sice uzavírají smlouvy s měs-
tem Říčany, ale to si radary 
pronajímá od firmy, která za-
jišťujě jejich provoz. Bavíme se 
o desetitisících korun měsíč-
ně, přičemž je případná spo-
luúčast obce závislá na výši 
vybraných pokut. Ale jak už 
bylo řečeno, při kladných čís-
lech jde stejně veškerý výnos 
z pokut pouze městu Říčany.

Bereme také  na vědomí, že 
ne všichni obyvatelé našich 
obcí s umístěním kamer sou-
hlasí. Připomínky ostatně 
mají i mnozí obyvatelé Říčan, 
kterým se nelíbí, že místo sle-
dování provozu na vozovce, 
musí sledovat tachometr.

Rudolf Semanský, starosta

Budou v Mukařově kamery na úsekové měření rychlosti ?
O úsekovém měření rychlosti uvažuje obec již od roku 
2016, kdy nás oslovilo Město Říčany s nabídkou na umístě-
ní radarů. Dva úseky měly být na silnici Pražská a Kutno-
horská v Mukařově, po jednom pak na Choceradské 
v Srbíně a Českobrodské v Žernovce.

Radary na úsekové měření rychlosti rostou v okolních obcích 
jako houby po dešti.  Fungují ve Světicích, Struhařově, 
Strančicích, Mnichovicích, Mirošovicích, Všestarech, Tehově 
a od léta také v Louňovicích. Starosty Louňovic Josefa Řehá-
ka jsme se zeptali, proč obec k úsekovému měření na silnici 
I/2 přistoupila.
„Hlavními důvody bylo nejen neustálé překračování povolené 
rychlosti a nebezpečné předjíždění, ale i fakt, že naše obec je 
silnicí I/2 rozdělena na dvě části. Naši občané jsou nuceni tuto 
silnici přecházet, což bylo za situace, kdy auta projížděla i sto-
kilometrovou rchlostí, velice nebezpečné. Problém měla i auta 
vyjíždějící z vedlejších silnic. Musím konstatovat, že po zavede-
ní měření se situace významně zlepšila. Že šlo o správný krok, 
potvrzuje většina obyvatel naší obce.“ 

Jak dlouho trvalo spuštění měření?
„Od prvních diskuzí, zda měření ano či ne, až po instalaci ka-
mer uběhly zhruba dva roky. Bylo potřeba zajistit mnoho ad-
ministrativních úkonů – vyjádřit se musí silniční správní úřady 
i Policie ČR.  Ani samotné jednání s městem Říčany o uzavře-
ní veřejnoprávní smlouvy nebylo jednoduché. Nakonec jsme 
zvolili  zklidnění dopravy a bezpečnost na úkor případného 
finančního plnění obce vůči městu Říčany za provozování sys-
tému úsekového měření rychlosti.“

Kolik by Louňovice musely doplácet, kdyby výnosy z po-
kut nepokryly provoz systému?
„V případě, že by se nevybrala ani koruna, naše obec by na 
provoz musela čtvrtletně přispět cca 350 000 Kč. Což je samo-
zřejmě obrovská částka, ale ze statistik vyplývá, že i přesto, 
že dojde ke zklidnění dopravy, kolem 2 % řidičů rychlost stále 
překračuje. Ale jak jsem již uvedl, i za těchto podmínek jsme 
se rozhodli kamerový systém zřídit a zajistit tak bezpečnost 
provozu v obci.“
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„Celkovou rekonstrukci srbín-
ské nádrže na návsi plánuje-
me již delší dobu a stavební 
práce bychom rádi konečně 
zahájili v příštím roce,“ říká 
místostarosta Přemysl Zima. 
„Většina potřebných doku-
mentů pro získání stavební-
ho povolení je již připravena. 
Dokumentace byla připravena  
v souladu s vypsaným do-
tačním titulem Ministerstva 
zemědělství, kde ale bylo 
bohužel přijímání žádostí 
ukončeno již 22. 10. (místo 
původně předpokládaného 
lednového termínu). Projekt 
je ale připraven a budeme hle-

Rybníček na návsi v Srbíně čeká velká rekonstrukce

dat jiné zdroje financování. “
Kolik bude rekonstrukce 
rybníku stát?
Celkové náklady jsou vyčísle-
ny podle ceníkových cen na 
4 milióny korun. Počítáme  
s kompletní rekonstrukcí 
stěn, montáží nového zábradlí  
a stavidla, vyspárováním zdí 
na vtoku a samozřejmě s od-
straněním usazeného kalu. 
Ten naštěstí podle loňského 
rozboru splňuje podmínky 
příslušné vyhlášky a může být 
vyvezen k odvodnění na neze-
mědělskou půdu. Není tedy 
nutné jej odvážet přímo na 
skládku.             Helena Vlnařová

Srbínský  rybníček, který leží na Jevanském potoce na srbínské 
návsi, byl podle záznamů z kroniky vybudován ve čtyřicátých le-
tech minulého století. Od té doby dobu se prováděla pouze běžná 
údržba. Odbahňování podle dostupných záznamů proběhlo cel-
kem třikrát. Neustálé prorůstání náletů do břehových zdí a velké 
povodně v letech 2003 a 2013 způsobily, že stav vodní nádrže se 
rapidně zhoršil až na hranici havarijního stavu. Nános na dně do-
sahuje odhadem výšky více jak jeden metr. Stavidlem není možné 
pohnout a náletové dřeviny vytvořily za pět let od poslední kom-
pletní prořezávky na mnohých místech nepropustnou „džungli“. 

„Základní čištění nádrže již začalo, pracovníci technických slu-
žeb odstranili nálety z břehů a odborná firma vyvezla kaly,“ vy-
světluje Přemysl Zima. „Vůbec nás nepotěšily výsledky rozboru 
usazenin v této nádrži, které v několika případech obsahovaly,  
i když mírně, nadlimitní hodnoty nebezpečných látek. Proto 
musí být s kalem nakládáno jako s toxickým odpadem a jeho 
likvidace se prodraží. Bohužel je to výsledek toho, že mnoho 
obyvatel vypouštělo odpadní vody do dešťové kanalizace, kte-
rá ústí do rybníka. Situace se oproti minulosti se zavedením 
kanalizace zlepšila, ale bohužel i dnes monitorujeme případy, 
že někdo odpadní vody do rybníka záměrně vypouští.  Tímto 
bezohledným, sobeckým jednáním zásadně ohrožuje životní 
prostředí. Odpadní vody obsahují velké množství detergentů  
a fostátů, které přírodě škodí nejvíce.“

Jak proti tomu bojujete? Daří se vám odhalit viníky?
„Máme vytipovány objekty, které nejsou na veřejnou kanaliza-
ci napojeny, a v současné době probíhá kampaň prověřování 
způsobu likvidace odpadních vod v těchto nemovitostech. Čeká 
nás mnoho mravenčí práce při kontrolách předložených dokla-
dů a zjišťování dalšího neoprávněného vypouštění, protože do 
rybníka ústí téměř celá dešťová kanalizace v obci. Spolupracuje-
me s Odborem životního prostředí MěÚ Říčany a také s policií. 
Proces dokazování není jednoduchý. Přesto se chceme na tento 
problém důsledně zaměřit a nebudeme ho tolerovat.“    Vlnařová

Vypouštění odpadních vod do rybníka nebudeme tolerovat

Současně s rekonstrukcí nádrže plánuje obecní úřad  
i úpravu jejího okolí, včetně přeložení elektrického vede-
ní u silnice do země, takže celá náves bude vypadat zase 
o něco lépe. 

Obec monitoruje i stav rybníku na Žernovce. 
Sice vypadá v dobrém stavu, ale je možné, že i tento 
rybník bude potřebovat odbahnit a vyspárovat obvodové 
zdivo.

Retenční nádrž před mukařovským rybníkem obsahuje nebezpečné látky.                                                                     
Foto: Milan Veselý

Úprav a vyčištění se dočká i retenční nádrž před 
mukařovským Návesním rybníkem. I zde se musí v první 
fázi odstranit náletové dřeviny a usazený kal. Poté bude 
posouzen technický stav, který ovšem po prvních šetře-
ních není zcela dobrý, a zřejmě bude nutné i zde přikročit 
k rekonstrukci.
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Soustředění mladých hasičů SDH 
Mukařov v Bílých Poličanech
Protože máme před poslední soutěží v tomto roce, ve které 
jsme minule nedopadli nejlépe, rozhodla vedoucí Bětka, že nám 
trošku „zatopí na fyzičce“, a uspořádala třídenní soustředění na 
zámku v Bílých Poličanech. Všichni jsme to přijali s jásotem, že si 
alespoň utužíme partu! To jsme ale ještě nevěděli, co nás čeká…
V pátek byl sraz v 7 hodin, abychom toho co nejvíce stihli. Ma-
minky nás vybavily několika plechy plnými napečených dobrot, 
asi měly strach, abychom nehladověli :-). Také nás každý strašil, 
že má být zima, a tak jsme přivalili obrovská zavazadla, která 
jsme s potížemi naložili do aut. Nakonec se vše zvládlo a naši ři-
diči Michal a Pavel nás odvezli vstříc dobrodružství. Doprovázeli 
nás vedoucí Vašek a Miky.

Po příjezdu do Poličan a po svačince jsme si vybalili, nachystali 
ležení a šli trénovat. Během následujících tří dnů nás čekal tré-
nink uzlů, lezení po laně, střelba, první pomoc, práce s buzolou, 
ale i topografické a požární značky. Během tréninků jsme hráli 
i různé hry a v sobotu nás čekal výlet do ZOO do Dvora Králové 
nad Labem. Viděli jsme spoustu zvířat, ale nejvíce nás zaujaly 
surikaty, hyeny a dětské hřiště.
Po nedělním obědě nás čekal orientační běh. Vedoucí nám na-
chystali stejná stanoviště jako na soutěži ZPV, rozdělili nás do 
dvojic, vybavili startovním lístkem a my se dle startovního pořa-
dí vydali po barevných fáborcích vstříc na trať. Protože se nám 
orienťák hodně líbil, vedoucí svolili a my běželi znovu v libovol-
ném složení hlídky. Trochu se nám protáhnul odjezd domů, ale 
nikomu to nevadilo, protože počasí nám přálo. Do Mukařova 
jsme se vrátili kolem 19. hodiny, kde si nás unavené převzali ro-
diče. Teď už nezbývá, než se těšit na říjen, kdy můžeme uplatnit 
naši snahu v tréninku.                          Tým mladých hasičů SDH Mukařov

SOUTĚŽ tříd ZŠ Mukařov 
– 100. výročí republiky
Ve středu 7. listopadu 2018 byly v ZŠ Mukařov slavnostně vy-
hlášeny výsledky soutěže o nejhezčí plakát či nástěnku k osla-
vě 100. výročí založení naší republiky. Do soutěže se zapojilo 
celkem 18 tříd, což je veliký úspěch. Všichni ve svých třídách 
společně vytvářeli plakáty a nástěnky, zdobili okna, malovali vý-
kresy, hledali informace, vymýšleli hádanky, vystřihovali, lepili… 
Zkrátka snažili se o co nejkreativnější řešení, které by zaujalo 
porotu.
Komise složená z parlamenťáků a odborných poradců měla vel-
mi těžkou práci. Nakonec se rozhodla udělit pět hlavních cen  
a jednu mimořádnou.
Vítězi se staly třídy 1.B, 4.C, 4.D, 5.B a 6.A. Mimořádnou cenu 
získala 4.B, která překvapila vlastními oslavnými básněmi.
Velkou pochvalu a ocenění „Šikovná třída“ si ale zaslouží všichni 
zúčastnění: 1.B, 1.C, 2.B, 2.C, 3.A, 3.B, 3.C, 3.D, 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 
5.A, 5.B, 5.C, 6.A, 6.B a 6.C. Děkujeme.       parlamenťáci ZŠ Mukařov
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Dýňování a Drakiáda
Dýňování a Drakiáda se uskutečnily tradičně u dětského hřiště 
v Srbíně. Připraveno bylo čtyřicet dýní, které si během chvilky 
děti rozebraly a pustily se za pomoci rodičů a prarodičů do dla-
bání, vyřezávání a zdobení. „Máme radost, že se tato akce sta-
la tak oblíbenou a že si lidé najdou čas, aby si užili zábavu se 
svými dětmi a také se potkali se sousedy,“ říká organizátorka 
Dana Gaždová. „Pro návštěvníky jsme opět připravili báječnou 
dýňovou polévku, opékání buřtíků, nechyběl dýňový a jablečný 
koláč, čaj, svařák a horký domácí jablečný mošt od Přemysla 
Zimy. Tento pověstný nápoj je tak dobrý, že vždy zmizí blesko-
vou rychlostí.
Součástí Dýňování byla i Drakiáda, a ačkoliv se pár dní před akcí 
Českem prohnala vichřice, tento den „jako na potvoru“ nefouka-
lo. Přesto se našlo pár vytrvalců, kteří dostali draky do povětří.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří byli ochotni pomoci 
a především paní Kašparové ze Stájí Nádraží Žernovka a dívkám  
z jezdeckého klubu, které ochotně vozily děti na ponících,“ do-
dala Dana Gaždová.

Podzim ve školce               

Po pár týdnech se všechny děti plně adaptovaly na prostředí 
mateřské školy a mohly se s chutí zapojit do bohatého podzim-
ního programu.
V září nás navštívil divadelní soubor Vysmáto s pohádkou  
„O Červené Karkulce“, která pobavila nejen děti, ale i všechny 
přítomné dospělé. Na začátku října jsme slavili Den zvířat – děti 
se dozvěděly spoustu nových informací, díky zapůjčeným zví-
řátkům se naučily základní péči o ně, jak s nimi šetrně zacházet, 
čím se živí, co je třeba k jejich chovu… Ve školce jsme se sezná-
mili s ježkem, morčátkem, králíkem, andulkou, želvou, křečkem 
a viděli jsme krásné vystoupení cvičeného pejska.
V půlce října jsme se společně vydali na výlet do Šestajovic, kde 
děti vyráběly a zdobily  čokoládu, seznámily se s výrobním pro-
cesem od sběru kakaových bobů až po zdobení čokoládových 
figurek. Děti ze třídy Myšek si ozdobily svíčky a připravily ma-
minkám barevnou sůl do koupele. Všichni se poté přesunuli 
do přilehlé Mini ZOO, kde si prohlédli domácí a hospodářská 
zvířata. 
Tento měsíc k nám do školky poprvé zavítal Kabaret paní Chras-
tinové. Byla to příjemná změna, kde děti byly vtipně zapojovány 
do děje a moc se jim program líbil. 
Mezinárodní Den stromů oslavila každá třída jinak. Některá na-
vštívila přilehlý les a děti formou různých her poznávaly dru-
hy stromů a jejich názvy. Další třída si vyrobila z kartónu velký 
strom, na který pověsila malé skřítky. Jedna třída se vydala au-
tobusem do Říčanského lesa, kde děti plnily spoustu zajímavých 
úkolů, že si ani nevšimly, že mají v nohách pár kilometrů a jako 
mávnutím kouzelného proutku se ocitly v Japonské zahradě Ai-
zen. Tam pro ně byla připravena práce – péče o stromy, pozná-
vání keřů, pletí záhonu s borovicemi. Samozřejmě nechyběla 
ani sladká odměna. 
Ke Dni stromů jsme také připravili pohádku „O smutném stro-
mu v lese“, který uhynul pod hromadou odpadků, jež do lesa 
nanosili neukáznění lidé. Naše děti už vědí, co do lesa patři a co 
do lesa nepatří.
Měsíc říjen dále probíhal v duchu „Dary podzimu“. Je to jeden 
z projektových dnů, kdy rodiče s dětmi společně vytvářejí pod-
zimní dekorace z přírodnin. Podzimní dekorace pak zdobí vstu-
py do naší školky. Moc děkujeme všem rodičům, kteří se do to-
hoto projektu zapojili.
Začátek listopadu jsme oslavili halloweenským karnevalem   
– děti dlabaly dýně, hrály různé hry, soutěžily a mlsaly dobroty, 
které do školky přinesli rodiče, a za ty jim moc děkujeme.
V listopadu a v prosinci na děti čeká spousta dalších programů  
a akcí: Barevný týden, loutkové divadlo, Mikuláš ve školce, vá-
noční dílničky s překvapením pro rodiče pod stromeček, pří-
prava oblíbených vystoupení  na vánoční besídku a nesmíme 
zapomenout na  Ježíška ve školce.
Poděkování patří všem učitelkám, školnicím i kuchařkám, díky 
kterým si děti mohou ve školce užívat bezstarostné a pohodové 
dny.                                                               B. Lázničková, V. Doležalová
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Vzpomínáte často na zážit-
ky z mistrovství, nebo už 
máte jiné starosti?
Vzpomínáme stále, teprve  
v těchto dnech jsme daly do-
hromady všechny fotografie 
od všech účastnic a rády si 
je prohlížíme. Zážitky jsou 
tak stále živé. Uvažujeme už 
samozřejmě také o dalším 
mistrovství světa, které bude  
v roce 2020 v Kazachstánu.
Řekněte mi víc o sportu, 
ve kterém jsou holky tak 
úspěšné.
Tanečnice pom pom dance 
jsou mažoretky s pom pomy, 
tedy se střapci. Mají šestičlen-
nou formaci, kterou trénují ve 
studiu Dance EB pod vedením 
trenérky Terezy Broukalové.  
Ještě před třemi lety říčanský 
klub nikdo neznal, na závo-
dech se divili, odkud že holky 
přijely. Od té doby se dívky 
hodně zlepšily a letos všechny 
překvapily originální choreo-
grafií i skvělým provedením.
Většina z nás zaznamenala 
sbírku, kterou uspořádal 
váš klub na pokrytí nákla-
dů na cestu. Podařilo se 
sehnat dost peněz?
Sponzorů se našlo víc, než 
jsme čekaly. Příspěvky po-
kryly pro závodnice náklady 
na celý pobyt včetně jídla, 
oblečení a vstupného do pa-
mátek. Přispěla obec Muka-
řov i Základní škola Mukařov. 
Významnou částkou přispělo 
město Říčany, také Babice a 
další. Maminky platily pou-
ze za sebe, o reprezentantky 
bylo díky sbírce postaráno.
Jaká byla konkurence?
V naší kategorii soutěžilo pět 
formací, z toho čtyři byly z 
Evropy, takže jsme je znaly a 
nebály jsme se jich. Byly jsme 
zvědavé na Afričanky, které 
byly velmi dobré, jak se uká-
zalo.
Takže výsledek byl pro vás 
překvapením?
Průběžně se nezobrazovaly 
výsledky, takže jsme je oče-

Zlatá medaile a zážitky na celý život
S mistryněmi světa v pom pom dance jsem se bavila o Jižní 
Africe, sportu i tučňácích. Lili Chaloupková a Katka Mülle-
rová, jedenáctileté žákyně mukařovské základní školy, se 
v září zúčastnily mistrovství světa v Kapském městě a při-
vezly si odtamtud zlatou medaili. Při rozhovoru na většinu 
otázek odpovídaly jejich maminky Jitka a Helena, které 
je na prestižní soutěži doprovázely a možná celou soutěž 
prožívaly víc než samotné závodnice.

kávaly s velkým napětím. Při 
vyhlašování bylo velmi špatně 
rozumět, takže jsme si v prv-
ní chvíli ani nebyly jisté, jestli 
jsme skutečně zvítězily.
Mluvily jste se soupeřkami?
Ano, právě s Afričankami jsme 
si chvíli povídaly. Kromě nás 
tam byly i jiné týmy z Čech,  
s těmi jsme si navzájem fan-
dily. Sledovaly jsme všechny, 
některé týmy používaly pro 
nás nezvyklé rekvizity, jako 
bubínky nebo vlajky.
Jak vypadal váš program?
Přiletěly jsme ve středu a uby-
tovaly se v pěkném hotelu  
u moře.  Ve čtvrtek byly závo-
dy a ještě večer vyhlašování 
vítězů. V pátek jsme jely na 
výlet k Mysu dobré naděje.  
V sobotu byl program na sta-
dionu pro všechny účastní-
ky mistrovství. V neděli jsme 
podnikly výlet na Stolovou 
horu a v další den nás čekaly 
nákupy v hlavním městě a ve-
čer odlet. Všude jsme jezdily 
mikrobusem s řidičem, který 
byl zároveň naším průvod-
cem. Celou dobu jsme musely 
dbát na bezpečnost, nikam 
jsme nesměly bez doprovodu 
a na některá místa nás nepus-
tili ani s doprovodem a večer 
jsme nesměly ven z hotelu.
Co kromě přísných bezpeč-
nostních opatření vás v Jižní 
Africe překvapilo?
Všude se hodně šetří vodou, 
místo mytí rukou se běžně 
používá desinfekce. V hotelu 
byla voda bez omezení, ale 
všude jinde, kam jsme přišly, 
není moc dostupná.
Jídlo je tu velmi kořeněné  
a převažuje v něm mleté 
maso. Třeba k snídani dosta-
nete neobvyklé kombinace se 
sladkým pečivem.  Porce jsou 
na naše poměry dost malé, 
musely jsme si říkat o přída-
vek, aby závodnice mohly po-
dávat výkony.
Co se vám nejvíc líbilo?
Příroda je tam nádherná a di-
voká. Letěly jsme tam v září, 

kdy na jižní polokouli začíná 
jaro, i tak tam všude kvetly 
exotické rostliny. Na pláži, 
kde jsme se i vykoupaly, jsme 
pozorovaly malé tučňáky. 
Pro místní tu byla ještě zima  
a chodili v bundách a čepicích, 
my jsme se přitom opalovaly 
a koupaly v oceánu (smích).  
Viděly jsme ve volné přírodě 
také opice, agamy i množství 
svišťů.
Jaké bylo cestování, nese-
tkaly jste se s problémy?
Žádný zádrhel nenastal. To 
formace Diamonds z Nového 
Bydžova neměla takové štěs-
tí, během letu do Afriky se jim 
ztratila zavazadla. Do posled-
ní chvíle byly dívky bez kos-
týmů, naštěstí jim je nakonec 
včas dovezli.  Nás potkalo jen 
neplánované čtyřhodinové 
čekání na letišti při přestupu 
ve Frankfurtu kvůli závadě 

na letadle. Kostýmy jsme mi-
mochodem měli pro jistotu 
u sebe v příručních zavaza-
dlech.
Čekalo vás doma nějaké 
překvapení?
Tatínkové pronajali růžovou 
limuzínu, která čekala na leti-
šti a pak nás odvezla na spo-
lečný oběd do Říčan. To nám 
všem udělalo velkou radost. 
Ve škole nás překvapilo slav-
nostní uvítání, paní ředitelka 
nám pogratulovala a dostaly 
jsme od ní dárek, popřál nám 
i pan starosta.
Chtěly byste se někdy vrá-
tit do Jižní Afriky?
Vhodné místo pro dovolenou 
to zrovna není, ale kdyby se 
zas naskytla podobná příle-
žitost, tak bychom jí určitě 
využily. Byl to zážitek na celý 
život.                           
Děkuji za rozhovor. Petra Batók
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Obrovský úspěch na přeborech 
republiky v judu
V Ostravě se v říjnu konaly přebory České republiky starších 
žáků. Nominoval se i judista z našeho mukařovského klubu 
Orion. Během roku se uskutečnilo pět kol Českého poháru, kde 
mladí judisté v kategorii U15 sbírali body do celorepublikové-
ho ranking listu. Nejúspěšnějších dvacet závodníků v každé vá-
hové kategorii postoupilo do celorepublikové soutěže. 
Na přeborech České republiky 2018 vybojoval Šimon Radimský 
ve váze do 46 kg úžasné 3. místo! Tím dokázal, že i děti z malých 
klubů mohou dosáhnout velkých úspěchů.
Nyní nám rostou i další závodníci, kteří sbírají zkušenosti na tur-
najích ve Středočeském kraji např. v Říčanech, Kralupech, Čás-
lavi. V roce 2019 nám přejde větší počet dětí do kategorií U13  
a U15. Když se bude našim judistům dařit, tak jich na přeborech 
ČR uvidíme víc. 
Těší nás, že mají děti o tento sport zájem a chtějí se naučit po-
hybové všestrannosti. Není to však jen o zápalu dětí, ale i o obě-
tavosti rodičů. Je třeba děti o víkendu na soutěž dovézt a strávit 
tam s nimi obvykle celý den. 
Po letních soustředěních se u nás v oddíle vytvořila parta dětí 
a rodičů, kteří se sejdou a kromě juda jedou i na kolo nebo po 
soutěži jdou do bazénu. A za to jsme moc rádi.   

Za Judo club Orion Lukáš Radimský

Šimon Radimský (stojící vpravo) vybojoval 3. místo. Gratulujeme!

Závod požární všestrannosti
Na Závod požární všestrannosti jsme sestavili dvě hlídky mla-
dých hasičů. Těsně před závodem jsme si ještě procvičili topo-
grafické značky, základy první pomoci, práci s buzolou a mapou 
a uvázali pár uzlíků, což dětem šlo velmi dobře. V čem máme 
slabiny, je střelba a lezení po laně. Musíme hodně zlepšovat fy-
zičku. Po velkém snažení jsme skončili na krásném osmém mís-
tě. Víme, že není důležité zvítězit, ale zúčastnit se a všechny děti 
zaslouží velkou pochvalu!  Alžběta Ciknerová, vedoucí Mladých hasičů

Jak tě napadlo „jít s kůží na 
trh“ a své obrázky vystavit 
v galerii?
„Mám velkou podporu v rodi-
ně a všichni mi říkali, že bych 
to mohla zkusit. Že se alespoň 
dozvím názor ostatních, jak se 
jim obrázky líbí. Proto jsem do 
galerie dala i svůj deník, kde mi  
každý návštěvník může na-
psat svůj názor. Zatím tam 
jsou samé hezké vzkazy, což 
mě moc těší.“
Jak často maluješ?
„Přiznám se, že nejaktivněj-
ší jsem, když potřebuji dárek 
pro někoho z rodiny. Nejdří-
ve si musím v hlavě přesně 
naplánovat, jak bude obraz 
vypadat. Inspiraci hodně 
hledám na internetu. Pak si 
pustím hudbu a začnu tvořit. 
Když je hezky, tak ráda maluji 
na balkóně a úplně nesnáším, 
když mi někdo kouká přes ra-
meno.“
Odkud se vzal tvůj talent 
pro malování?
„Dědeček mamky byl malíř, 
specializoval se na krajiny. 

V Galerii Stará škola opět vystavovali místní umělci a mezi 
nimi i třináctiletá Marie Terezie Šavrdová, která ráda maluje 
již od dětství, ale do výtvarného kroužku začala chodit teprve 
před třemi lety. Tam si zdokonalila styl a naučila se perspek-
tivu. „Ale stále se mám hodně co učit. Třeba mi moc nejdou 
detaily,“ přiznává Marie. 

Mladší i starší přípravka mukařovských fotbalistů se každý 
víkend účastnily turnajů, na kterých kluci statečně měřili síly 
s ostatními kluby. S celkem úspěšnou sezónou se děti, rodiče 
i trenéři rozloučili při společném setkání. Během zimní sezó-
ny budou probíhat tréninky v sokolovně.

Krásně malovala i moje babič-
ka, které ráda tvořila pro děti. 
Ona vymyslela například zná-
mé skřítky v lese Na Moklině. 
Já také ráda kreslím pro děti  
a vymýšlím pro ně veselé ob-
rázky,“ dodala Marie, jejímž 
snem je střední umělecko- 
průmyslová škola.    

Tak držíme palce! H. Vlnařová

Mám radost, že se obrázky líbí
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Poradna má za sebou dva 
měsíce fungování, jak byste 
je zhodnotila?
Vlastně fungujeme již od léta, 
kdy probíhal zkušební pro-
voz, a velice mě potěšilo, že si  
k nám našli lidé cestu  
i o prázdninách a dovolených. 
Ještě větší radost mám, že 
jsme dokázali našim novým 
klientům pomoci. Řešili jsme 
například problémy při ná-
vratu z rodičovské dovolené 
do práce, péči o dlouhodo-
bě nemocného člena rodiny,  
a také jsme vystupovali jako 
prostředníci při jednání klien-
ta s obecním úřadem.

Můžete tuto službu specifi-
kovat?
Jde v podstatě o služby občan-
ské poradny – pomáháme ře-
šit spory, emočně vyhrocené 
situace v rodinách nebo také 
na pracovišti. A také jsme ná-
pomocni při jednáních na 
úřadě, kdy může nastat situa-
ce, že klient získá pocit, že se 
mu nedostatečně věnují nebo 
mu nechtějí vyhovět, emoce 
začnou pracovat a problém je 
na světě. Naštěstí naše zkuše-
nost je jiná a víme, že starosta 
i zaměstnanci úřadu mají vel-
kou snahu vyjít vstříc, pokud 
to jen trochu jde. 

Je v našich obcích poptávka 
po pečovatelské službě?
Ano a mám velkou radost, 
že se nám podařilo vyjednat 
spolupráci s Pečovatelskou 
službou Říčany, kde pracu-
jí velice milí a ochotní lidé. 
Tuto službu mohou využívat 
pouze obyvatelé našich obcí 
na základě smlouvy, kterou 
uzavřel obecní úřad s PSŘ. 
Pokud o tuto službu máte zá-
jem, ozvěte se nám a my vám 
sdělíme všechny potřebné in-
formace. Pečovatelská služba 
je poskytována jako terénní 
nebo ambulantní služba oso-

Každý se může dostat do situace, 
kdy potřebuje pomoc
Zároveň se vznikem KKCM se začala rozvíjet myšlenka pro-
vozovat zde i sociální poradnu, kde by občané našli pomoc 
v nelehkých životních situacích. Po měsících příprav se 
dobrá věc podařila a od září mohou obyvatelé Mukařova, 
Srbína, Žernovky i okolních obcí využívat služeb Poradny 
Mukařov, kterou vedou Mgr. Klára Holická a Klára Balíno-
vá, již jsme požádali o rozhovor.

bám, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu věku, 
chronického onemocnění 
nebo zdravotního postižení,  
a potřebnou péči jim nemo-
hou zajistit rodinní příslušní-
ci. Pomoc spočívá například 
v udržení osobní hygieny, 
čistotě domácnosti, donáš-
ce obědů, obstarání nákupů  
a v dalších úkonech, se který-
mi člověk ve stáří potřebuje 
pomoci. Pečovatelská služba 
se poskytuje rovněž rodinám 
s dětmi, jejichž situace vyža-
duje pomoc jiné osoby.

Obracejí se na vás lidé 
i s právními problémy?
Lidé nás kontaktují i s těmito 
dotazy. Potřebují například 
poradit, jak sepsat darovací 
smlouvu, jak postupovat při 
řešení dědictví. Z tohoto dů-
vodu jednáme o spolupráci  
s Občanskou poradnou Cesty 
integrace v Říčanech.

Zmínila jste, že jste naváza-
li i spolupráci s Hospicem 
knížete Václava v Kladně…
Primárním cílem hospicové 
péče je zajistit důstojné umí-
rání člověka a zbavení ho 
nejen strachu ze smrti ale  
i všech bolestí. Pokud se ně-
kdo dostane do tíživé situace, 
kdy potřebuje tuto pomoc 
pro svého blízkého, může se 
na nás obrátit. Hospic knížete 
Václava poskytuje několik fo-
rem pomoci – domácí hospic, 
lůžkový hospic, odlehčovací 
služby, domácí zdravotní služ-
by, edukační centrum. 

Je skvělé, že tyto služby exi-
stují, a před všemi, kteří  
v hospicích pracují, hluboce 
smekám. Rádi bychom vám 
poslání a práci v Hospici kní-
žete Václava více přiblížili  
a chceme na toto téma uspo-
řádat odbornou besedu. Bu-
deme vás včas informovat.

Kláro, tato pracovní zkuše-
nost je pro vás nová. Jaké 
máte pocity?
Upřímně říkám, že mne tato 
práce velice naplňuje. Je to 
pro mne náročné, protože se 
musím vlastně permanentně 
vzdělávat a vstřebávat spous-

tu nových informací, ale není 
lepšího pocitu, než když mů-
žete někomu pomoci. Navíc 
si myslím, že ačkoli je mnoho 
lidí ve složité situaci, náš so-
ciální systém nabízí mnoho 
možností, jenom o nich řada 
občanů vůbec neví. 
                               Helena Vlnařová

Sociální poradna v Kulturním a komunitním centru v Mu-
kařově nabízí tyto služby a pomoc při řešení problémů:
• při rozvodu, ovdovění  
• v rodině jak mezi partnery, tak s dětmi nebo jinými členy 
rodiny
• dětí ve školách, školkách nebo v dalších vrstevnických 
skupinách - problémové chování, těžká adaptace, šikana, 
drogy a jiné
• v zaměstnání  v komunikaci s ostatními
• zadlužení
• nároky na dávky státní sociální podpory nebo sociální dávky 
vč. pomoc při formách, a to formou podání informací (o práv-
ních předpisech, o jiných pomocných organizacích, předávání 
kontaktů), rady (hledání možností řešení vysvětlení obsahu 
právních dokumentů a dalších listin)
• pomoc při zvoleném řešení, při psaní dopisů, návrhů
• vyplňování formulářů žádostí o různé dávky s důchody
• doprovázení (mimo prostor poradny, být klientovi oporou)
• vyjednávání (v zájmu klienta s třetí stranou), naslouchání 
apod.
Sociální poradenství je poskytováno nejen v poradně 
v KKCM, ale i v terénu – znamená to, že klient má mož-
nost dohodnout si individuální schůzku u sebe doma 
nebo jinde i mimo pracovní dobu. Veškeré poradenství je 
zdarma. 

Poradna funguje v těchto časech:
Pondělí 
8:00-12:00
12:30-16:00 - pro objednané uživatele
Úterý
8:00-13:00 - terénní sociální poradna
Středa
8:00-12:00 
12:30-17:00 - terénní sociální poradna
Pokud vám uvedené časy nevyhovují, zavolejte nebo 
napište, dohodneme termín setkání individuálně. 
Více informací https://www.kkcm.cz/socialni-sluzby 
Mgr. Klára Holická, Klára Balínová

Klára Balínová Klára Holická
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DOMOV PRO SENIORY V MUKAŘOVĚ HLEDÁ 
PEČOVATELKY (SMĚNNÝ PROVOZ, DENNÍ I NOČNÍ). 

KURZ NENÍ PODMÍNKOU, ZAUČÍME. 
MOŽNO HPP I BRIGÁDA. 

INFORMACE NA TELEFONU 737 282 812.

Tradiční vítání občánků našich obcí připadlo na sobotu 13. října. Výbor pro kulturní a sociální věci uspořádal akci ještě před částeč-
nou povolební výměnou členů. Děti s rodiči a sourozenci přivítala jménem obce Eva Brůhová, která poté předala slovo starostovi 
Rudolfu Semanskému. Následovalo pěvecké a recitační vystoupení žaček ZŠ Mukařov, které s nimi nacvičila Zuzana Kadeřábková 
ml. Rodiče s miminky pak byli voláni jednotlivě, aby obdrželi blahopřání a podepsali se do kroniky obce. 
Pro každé dítě na památku byla připravena pamětní stříbrná mince a maminky dostaly také květiny. Došlo také na společné focení 
na školní zahradě.
Výbor pro kulturní a sociální věci od dubna 2015 u nás uvítal celkem 114 nově narozených dětí. Zajistil také blahopřání pro 373 
seniorů, kteří během posledních tří let oslavili kulaté nebo polokulaté narozeniny. Z toho 340 jubilantů obdrželo od obce dárkový 
balíček, který jim členové výboru, většinou jeho předseda František Pokorný, předali osobně. Průměrně je to 113 návštěv za rok.

Petra Batók

V říjnu jsme uvítali 14 nových občánků

Babí léto v zásahové jednotce 
SDH Mukařov
Členové naší zásahové jednotky se zúčastnili druhou sobotu  
v září odborné stáže na stanici Hasičského záchranného sboru 
v Říčanech, u tzv. profíků. Nešlo pouze o zdvořilostní návště-
vu, nýbrž jsme se detailně seznámili s funkčností a strukturou 
říčanské stanice. Prošli jsme si vychytávky nových hasebních 
systémů a měli jsme možnost vyzkoušet si postupy práce  
s výškovou plošinou. Vyvrcholením celé stáže bylo zapojení se 
do ostrého provozu stanice HZS Říčany. Vyrazili jsme k pěti 
zásahům, z čehož jeden byl požár nákladního vozidla na D1  
a druhý se týkal přímo naší obce, kdy jsme zasahovali u střed-
ně těžké dopravní nehody dvou osobních automobilů na Žer-
novce.
Další důležitou aktivitou bylo absolvování povinného odborné-
ho školení a ročního ověření znalostí členů zásahové jednotky. 
Již třetím rokem máme nový formát. Vyrážíme na společný ví-
kend a v rámci dvou dnů si projdeme všechny nezbytné infor-
mace. Tentokrát jsme vybrali prostředí české Kanady u Jindři-
chova Hradce. Zvláštní pozornost jsme věnovali postupům při 
hašení lesních porostů, výrobních hal a nebezpečí spojených  
s tlakovými lahvemi, které se v těchto prostorách běžně vysky-
tují. Rovněž jsme si zopakovali si postupy při řízení dopravy  
v místě zásahu.           

Petr Doležel, hospodář SDH Mukařov 
a zastupitel Sdružení kandidátů Mukařov, Srbín, ŽernovkaPodzim je v Mukařově neodmyslitelně spjat nejen s Dýňová-

ním, ale i s tradičním Lampiónovým průvodem, který se letos 
konal  již podvanácté. Průvodu se zúčastnilo přes 250 dětí 
a rodičů. Na cestě čekaly pohádkové bytosti, které dětem 

rozdávaly sladkosti a ovoce. Díky dobré viditelnosti si každý 
mohl vychutnat „mukařovskou specialitu“ – průvod se svítící-

mi lampióny odrážejícími se od hladiny rybníka. 
Na závěr nechyběl krásný ohňostroj. 
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Kalendář akcí:
 Výstava betlémů

1. –19. prosince 
Galerie Stará škola, Příčná 11
Otevřeno: v neděli 2. 12. 2018 od 16 do 
18 hodin, dále pondělí – pátek 10–12 
a 13–17 hod.

 Mikulášská besídka
8. prosince od 16 hod.
ve školní jídelně ZŠ Mukařov
Program: tvořivé dílničky, animační 
program, malé občerstvení.
Vstupné 50 Kč/dítě, v ceně malý dárek 
pro každé dítě. Prosíme o registraci na 
mc@kkcm.cz do 5. 12. 2018. 
 Křeslo pro hosta – Jan Mařík

13. prosince od 18 hod. v KKCM
Mgr. Jan Mařík, Ph.D. – archeolog, ředi-
tel Archeologického ústavu AV ČR, vě-
nuje se archeologii raného středověku, 
podílel se a podílí na mnoha archeo-
logických projektech. V poslední době 
je to například digitální archeologická 
mapa ČR  a také je autorem několika 
odborných publikací.
 Výstava panenek

5. – 30. ledna 2019 
Galerie Stará škola, Příčná 11
Panenky umělecké, starožitné, porcelá-
nové, kočárky, doplňky a další, zapůj-
čené ze soukromé sbírky. Otevřeno: 
středa 14–19 hodin, sobota 9–12 hod.

VÁNOČNÍ JARMARK ZŠ MUKAŘOV
Dovolujeme si vás srdečně pozvat na vánoční jarmark, který 

se koná ve čtvrtek 19. prosince 2018 od 15.00 do 17.00 hod. v hlavních budovách 
školy. Přijďte si nejen prohlédnout a zakoupit za symbolické ceny výrobky dětí, ale 

také si odpočinout od každodenního shonu a nasát trochu vánoční atmosféry. 
Těšíme se na viděnou!  Kolektiv pedagogů a dětí ZŠ Mukařov 

Vedle volné herničky, kde si mohou 
dětičky pohrát a navázat kontakt  
s dalšími kamarády, nabízí Mateřské 
centrum Mukařov-sko tyto programy:
 Anglická konverzace pro rodiče 

V pondělí od 9 hodin v herničce. Uzavře-
ný kurz pro maximálně 8 dospělých. Je 
možné si vzít s sebou i děti, které si při 
hodině hrají, a rodiče aktivně konverzují  
s lektorem Julianem Stefanem.
Na úrovni angličtiny nezáleží, jsou vítáni 
všichni, kdo se chtějí osmělit v anglické 
konverzaci a aktivně se zapojit. 
 Cvičení

Pondělí od 9 a 10 hodin, ve středu od  
9 hodin, pro děti od cca 18 měsíců s do-
provodem. Skáčeme, tančíme, běháme 
a protahujeme těla s použitím veselých 
říkanek. 
 Výtvarka

Úterý od 9 hodin.
Výtvarka je určena pro děti cca od 2 do 
4 let (dle šikovnosti) s doprovodem. Ná-
plň je ušita na míru přihlášným dětem  
a jejich možnostem. Malujeme, kreslíme, 
lepíme, stříháme, trháme, modelujeme, 
zkoušíme různé barvy a techniky. 

Mateřské centrum zahájilo již 12. sezonu 
  Hrátky s batolátky

  Každé úterý od 9 hodin. Čtyřicetiminu-
tový program pro nejmenší děti od 6 do 
cca 18 měsíců.  Děti poslouchají písničky 
a říkanky, učí se u nich různé dovednosti 
(např. tleskat, poznávat části těla, foukat, 
říkat "a", míchat...)
Také si zacvičí spolu se svým doprovo-
dem na velkých míčích a na závěr si vy-
zkoušejí i něco zajímavého (prozkoumají 
různé materiály nebo si namalují např. 
prstem v cukru, pohrají si s bambulkami 
apod.).
Děti využívají a rozvíjejí všechny své smy-
sly: zrak, sluch, čich, hmat, někdy i chuť.
Společně budeme pozorovat, poslouchat, 
ohmatávat, očichávat a prohlížet si...
Pokud máte o nějaký kurz zájem, 
stačí se přihlásit na našich webových 
stránkách.
Moc mě těší, že je o programy ma-
teřského centra zájem. Myslím, že 
je znát, že všichni kdo se na činnosti 
mateřského centra podílí, dělají svoji 
práci s láskou. Těšíme se na vás.

Petra Houdková, 
koordinátorka Mateřského centra

Mikulášská besídka má vždy velký úspěch 

PLES ŠKOLY 25. ledna
V sokolovně od 20 hod. 

Na plese budou stužkováni žáci 9. 
tříd. Těšit se můžete na tombolu 

a bohatý doprovodný program. Před-
tančení zajistí mukařovské mistryně 
světa. Je nutná rezervace vstupenek 

na tel.: 731 449 243, 323 660 234 nebo 
zs.mukarov@seznam.cz. Děkujeme 

předem za příspěvky do plesové 
tomboly.

HASIČSKÝ MAŠKARNÍ 
PLES 9. února

Pokud milujete tanec a sobotní 
večery trávíte nácvikem tanečních 

kreací u StarDance, pilujte dál 
taneční figury a v sobotu  9. února  
2019 vás očekáváme na tradičním 

hasičském bále v sokolovně 
v Mukařově. 


