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VYBÍRÁME Z OBSAHU:

 Koloběžkiáda a Dřevosochání se 
konaly v jeden den. Obě akce se 
vydařily. Více čtěte na straně 8. 

 Pod záštitou TJ Sokol Mukařov se 
uskutečnil první ročník dálkového po-
chodu Mukařovská stovka. Rozhovor 
s organizátorem najdete na straně 10. 

 Vodu na Žernovku musela vozit 
hasičská cisterna.  Článek najdete 
na straně 3. 

Jak volit v letošních komunálních volbách?
Letošní komunální volby budou spojeny s volbami do části 
Senátu, proto každý volič (občan starší osmnácti let) 
obdrží společně s volebními lístky pro komunální volby 
také hlasovací lístky s kandidáty do Senátu.

Do zastupitelstva naší obce se bude volit 15 kandidátů. Výho-
dou komunálních voleb je, že si můžete „svých“ 15 kandidátů 
vybrat tak, že hlasy rozdělíte bez ohledu na to, za jaké uskupení 
kandidují.
V komunálních volbách se hlasuje „křížkováním“, tedy zaškrt-
nutím políčka před jménem kandidáta, nebo před názvem vo-
lebního sdružení. Pozor, je skutečně nutné udělat křížek, neboť 
kroužek, nebo prosté zatržení „fajfkou“ je považováno za ne-
platné a tudíž i celý hlasovací lístek je neplatný.

A jak tedy na to? Možností, jak vybrat své kandidáty, je 
několik:
 Velký křížek v políčku před názvem jednoho z volebních sdru-

žení – tím připadne všech 15 hlasů tomuto sdružení.

 Velkým křížkem vybrat jedno z volebních sdružení a zbývají-
cích 14 hlasů (ne více) rozdělit mezi kandidáty dle vlastního uvá-
žení tím, že do políčka před jejich jménem uděláte menší křížek. 
Není nutné využít možnost všech 15 křížků, kandidátů  můžete  
vybrat třeba jen dva, pět, deset…

 Můžete rozdělit 15 hlasů mezi kandidáty tak, že do políčka 
před jménem kandidáta uděláte menší křížek, bez ohledu na to, 
za které volební sdružení kandiduje. A opět, není nutno využít 
možnost všech 15 křížků.

 Pozor!  Pokud zvolíte metodu 2 nebo 3, musíte dodržet pod-
mínku, že nemůžete udělat více než 15 křížků. Jinak je váš hlas i 
celý hlasovací lístek neplatný.

U senátních voleb je situace jednodušší, do příslušné obálky 
(volební komise vám ráda způsob volby upřesní) vložíte lístek 
se jménem kandidáta, kterého chcete vidět v Senátu ČR.

Ať se ale rozhodnete volit kohokoli, přijďte prosím 5. a 6. říj-
na 2018 k volbám. Volební místnost je opět ve školní jídelně 
Základní školy v Mukařově, vedle tělocvičny TJ Sokol Mukařov. 
Volební komise se na vás bude těšit.

dovolte mi, abych se s končícím volebním obdobím zastupi-
telstva obce ohlédnul a v nemnoha větách se pokusil zhod-
notit uplynulé čtyřleté období. Hned v úvodu chci poděkovat 
všem zastupitelům za jejich práci pro obec, kterou ve větší či 
menší míře vykonávali ve svém volném čase. Chci poděkovat 
také za to, že jsme dokázali najít shodu při rozhodování o 
všech důležitých věcech, a i proto se nakonec podařilo reali-
zovat všechny velké projekty, které za uplynulé volební obdo-
bí vznikly, nebo byly zahájeny. Jsem rád, že mohu napsat, že 
zastupitelstvo fungovalo přes krátké počáteční neshody po 
celé volební období v přátelském duchu. Naše jednání, stejně 
jako řešení problémů, se kterými jsme se občas museli potý-
kat, probíhala vždy věcně a bez ohledu na politickou přísluš-
nost zastupitelů. Pokud mohu soudit, vždy se rozhodovalo s 
ohledem na prospěšnost pro naše obce.
Rád bych zmínil i činnost výborů zastupitelstva, například fi-
nančního. Díky práci členů tohoto výboru pro nás bylo mno-
hem snazší přijímat rozhodnutí o realizaci některých projektů 
a načasovat jejich zahájení. Ve spolupráci s výborem život-
ního prostředí se podařilo spustit službu svozu bioodpadu a 
rozeběhnout vlastní malou skládku bioodpadu, stejně jako 
dlouho očekávanou službu individuálního třídění plastu a pa-
píru pomocí nádob dodávaných k jednotlivým domům. Velmi 
důležitou úlohu měl také výbor kulturní a sociální, jehož čin-
nost byla dobře vidět navenek, ať již pořádáním kulturních 
akcí, či osobními návštěvami u našich nejstarších spoluobča-
nů, kteří slavili významná životní jubilea. Zapomenout nesmí-
me ani na vítání našich nejmladších občánků do života.
A protože činnost kulturního a sociálního výboru byla po celé 
čtyři roky neodmyslitelně spojena především s předsedou 
tohoto výboru, panem Františkem Pokorným, který už svůj 
mandát neobhajuje, chtěl bych mu i v tomto svém příspěvku 
poděkovat za dlouholetou práci pro obec. 
Vážení občané, na závěr mi dovolte z pozice starosty obce 
vám popřát příjemný a klidný podzim, poděkovat vám za spo-
lupráci a také za trpělivost při výstavbě vodovodu, kanaliza-
ce nebo při opravách komunikací. Přeji vám šťastnou ruku 
při volbách 5. a 6. října.                                    Rudolf Semanský

Vážení občané, vážení čtenáři,
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Z jednání zastupitelstva obce

 „Pasport nám také udává přesný rozsah 
a průběh místních komunikací a informa-
ce, kdo jsou majitelé pozemků pod nimi. 
Dále jaké jsou povrchy, kde by měl být 
vybudován chodník, ve kterých ulicích 
je vhodné umístit zpomalovací opatření, 
vyznačeny jsou i mostky a propustky nad 
vodními toky,“ vysvětluje místostarosta 
Přemysl Zima. 
Ruku v ruce s dokončeným pasportem 
komunikací jde i úprava dopravního 
značení v obci. Je již hotova?
Návrh dopravního značení v celé obci je 

zpracován projektantem pro dopravní 
stavby. Nyní společně dolaďujeme sys-
tém jednosměrek, které mají za úkol 
zklidnit dopravu, a to zejména v souvis-
losti s ranní špičkou okolo školy. Mno-
ho řidičů se snaží vyhnout kruhovému 
objezdu a jezdí různě přes obec, čemuž 
chceme zabránit.  Pokud by měl někdo 
podnětnou připomínku, návrh ke změ-
ně dopravního značení, může se nám již 
nyní ozvat. S konečnou podobou doprav-
ního značení občany včas seznámíme. 
S tématem komunikací souvisí i Spor-

tovní ulice, kde byly vykáceny krásné 
sakury a obec slíbila, že se pokusí  ze-
leň nějak nahradit.
Jedním z pokusů byly velké truhlíky osá-
zené okrasnými rostlinami, ale s tímto 
řešením jsme nebyli spokojeni. Do plá-
nování také zasáhla ohlášená stavba ČEZ, 
v rámci které proběhly výkopové práce. 
V současné době máme  již rozpracova-
nou variantu vytvoření ostrůvků se zelení 
podél chodníku (obdobně jako v ul. Do 
Chobotu). Nyní řešíme umístění ostrůvků 
s ohledem na výjezdy aut z jednotlivých 
pozemků a vybíráme vhodné stromy. Za-
stupitelstvo na svém posledním zasedání 
také uvolnilo prostředky na opravu nej-
horší části povrchu Sportovní  – od křižo-
vatky s Požární po křižovatku se Zelenou. 
Tato oprava by měla proběhnout ještě v 
letošním roce.                      Helena Vlnařová

V Mukařově zřejmě přibudou jednosměrky 
z důvodu zklidnění dopravy

Dne 11. 9. se naposledy sešlo
zastupitelstvo obce Mukařov zvolené 
pro období 2014–2018.
V úvodu zastupitelé konstatovali, že stá-
le trvá úkol pro školský výbor formulovat 
plán rozvoje školy na celé šestileté funkč-
ní období ředitelky. Úkol by měl naplnit 
nově ustavený výbor po volbách. Zastu-
pitelé vzali na vědomí informaci ředitelky 
školy o předání modernizovaného školní-
ho hřiště do plného provozu. 
 Další bod se týkal navýšení kapacity 

školy ve školním roce 2018/2019, a to 
na základě průzkumu předpokláda-
ného počtu prvňáčků v Mukařově a 
všech spádových obcích. Řádný termín 
pro navyšování kapacity je vždy již v 
září předcházejícího roku, po něm ov-
šem existuje možnost kapacitu navý-
šit ve zkráceném řízení. Zastupitelé se 
rozhodli zvolit tuto možnost, protože 
navýšení kapacity by mělo předcházet 
jednání s novými zastupitelstvy spá-
dových obcí o jejich participaci na ře-
šení situace, zejména s ohledem na to, 
že plánovaná výstavba školy v Louňo-
vicích není zřejmě v nejbližších letech 
reálná.
 Zastupitelé podpořili směnu budovy čp. 

8 v Srbíně (bývalé pohostinství na návsi) 
za pozemek č. 664/11. Návrh na smě-
nu vyplynul z opakovaně projednávané 
žádosti o přestavbu objektu na několik 
bytových jednotek, s nímž zastupitelé ne-

souhlasili, mimo jiné i proto, že parcela, 
na které budova leží, je v katastru vedena 
jako veřejné prostranství, a dále proto, že 
je v zájmu obce zachovat historický ráz 
návsi. Objekt je ve špatném stavu a jeho 
využití bude předmětem dalších diskusí 
a jednání, zatím se zastupitelé shodli, že 
využijí možnosti zařadit jej v rámci pro-
jednávané změny územního plánu do ka-
tegorie občanské vybavenosti.
 Zastupitelé vzali na vědomí územ-

ní studii pro lokalitu BI 20, která řeší 
budoucí parcelaci a vedení komuni-
kací. Vzhledem k tomu, že se jedná o 
část pole, které v červenci potrápilo 
oblast Pod Budama lokální záplavou, 
diskutovalo se i o možnosti předchá-
zení podobným situacím v budoucnu. 
Ochranné opatření proti přívalovým 
srážkám však tato studie neřeší, pro-
stor pro ně – ochranný val a odvodnění 
pole – by měl být až za hranicí navrho-
vaných parcel a je předmětem sepa-
rátního jednání.
 Zastupitelé byli seznámeni zástupci 

společnosti Lom Žernovka s.r.o. s pláno-
vanou změnou plánu otvírky, přípravy, 
dobývání a plánu likvidace výhradního 
ložiska lomu Žernovka, která spočívá ve 
vybudování úklonné cesty na dno těžební 
jámy. Podle sdělení zástupce Lomu Žer-
novka je důvodem zvýšení bezpečnosti 
těžby a přesun technologií z povrchu 
lomu do jámy. Cesta má být budována 

částečně z odpadního materiálu vznikají-
cího při těžbě a částečně z dovezeného 
materiálu. Jeho množství nebyl přítomný 
zástupce Lomu Žernovka schopen speci-
fikovat. Zastupitelé vzali tento záměr na 
vědomí. 
 Zastupitelé projednali rozsah změn 

územního plánu. Zásadní plošnou změ-
nou je omezení výstavby rodinných 
domů tak, že s ohledem na dopravní, 
infrastrukturní a další kapacity obce 
bude možné stavět pouze rodinné 
domy o jedné nebo dvou bytových jed-
notkách s jedním vchodem do domu. 
Pro výstavbu dvojdomů se stanovuje 
upřesňující podmínka, že každá polo-
vina dvojdomu může mít pouze jednu 
bytovou jednotku.
 Zastupitelé schválili doplnění plánu 

oprav komunikací v letošním roce o opra-
vu povrchu Sportovní ulice od Zelené k 
Požárnímu domu. Nesouhlasili s žádostí 
o možnost využití objektu v Maceškové 
ulici pro kulturní akce, protože není pro 
tento účel zkolaudován. 
 Zastupitelé vylosovali pořadí před-

volebních prezentací kandidujících 
subjektů v Obecním zpravodaji, a to 
takto: na straně 5 bude prezentace 
SPOLEČNĚ, na straně 7 prezentace TOP 
09 a na straně 9 prezentace Sdružení 
kandidátů Mukařov, Srbín, Žernovka.

Kateřina Čadilová, radní

Pasport místních komunikací byl vyvěšen na úřední desce a webu obce. 
Dokument  prošel připomínkami občanů, které byly do návrhu zapracovány. 
Nyní se mohou obyvatelé seznámit s konečnou verzí.  Pasport komunikací není 
ze zákona povinný, ale slouží jako užitečný nástroj pro správu komunikací. 
Jeho obsahem je zatřídění místních komunikací do jednotlivých kategorií podle 
zákona o komunikacích. Tím je určeno například, která komunikace je hlavní 
(průjezdná) a která vedlejší (obytná), či které ulice jsou pouze účelové.



 Obecní zpravodaj (5/2018)                                   Zprávy z obce                                                       Strana 3

Kdy bylo nutné začít dovážet vodu do 
rezervoáru na Žernovce?
Možná to mnoho lidí překvapí, ale nedo-
statek vody jsme zaznamenali již v dubnu 
a první závoz vody se uskutečnil v květnu. 
Od té doby je potřeba vodu stále dovážet. 
Samozřejmě s různou intenzitou – někdy 
občas, ale v období prázdnin třeba i kaž-
dý den. Letos byla situace o to složitější, 
že sucho postihlo i okolní obce, krizovou 
situaci řešili například v Mnichovicích, a 
dodavatelé vody nestíhali zavážet. Mu-

sela být zapojena i mukařovská požární 
technika a vodu jsme vozili i v noci.
Bylo nutné zavést i odstávky, kdy se 
voda pouštěla pouze ráno a večer?
Krizové situace jsme byli nuceni řešit i 
tímto opatřením, ale uvědomujeme si, že 
to není dobré řešení, a proto se skutečně 
snažíme, aby čerpadla běžela stále a do-
dávky vody nebyly přerušeny.
Jak lidé reagují na výzvy, aby šetřili 
vodou, nezalévali, nenapouštěli
 bazény…?

Velký ohlas mají užitečné rady o zahradě pana Františka Poles-
ného, neméně poutavé jsou cestovatelské Kavárničky. Často je 
navštěvuje paní Kateřina Nádvorníková, která hodně cestuje a 
ráda se podělí o své zážitky z cest. Poutavě vyprávěla např. o 
cestě do Vietnamu, Kambodži  nebo na Island. Paní Renáta Var-
gová svoji zajímavou přednášku o cestě na Srí Lanku dokonce 
zpestřila ochutnávkou místních čajů.
Největší úspěch měly tvořivé Kavárničky paní  Marty Michalko-
vé.  Na prvním setkání  jsme si společně vyrobili několik druhů 
čokoládových  pralinek. Na dalším nás zasvětila do výroby kos-
metických krémů.                                                            Eva Hegyiová

Podzemní voda na Žernovce dlouhodobě klesá 
Letošní sucho bylo skutečně extrémní. Pokles hladiny podzemních vod ve stud-
ních pocítili lidé v Mukařově i v Srbíně, ale nejvíce postižena byla Žernovka, 
která se potýká s nedostatkem vody dlouhodobě. Obyvatelé Žernovky jsou zá-
sobováni vodou z vlastních studní nebo jsou napojeni na místní vodovod, jenž 
čerpá vodu ze tří obecních vrtů. Drahocenná voda však postupem suchého léta 
mizela ze všech zdrojů. Situaci dlouhodobě vyřeší jen zavedení vodovodu, který 
do Mukařova přivádí vodu ze Želivky.  Zdroje podzemních vod se totiž v dlouho-
dobém horizontu nestíhají doplňovat a jejich hladina stále klesá. Obecní úřad 
stav vody na Žernovce stále monitoruje – konkrétně jsou tímto úkolem pověře-
ny mukařovské komunální služby, jejichž vedoucího pana Miroslava Veselého 
jsme požádali o rozhovor.

Bohužel reagují úplně naopak – propad-
nou panice a začnou se zásobit vodou, 
čímž se odběry enormně zvýší. Pak se 
samozřejmě najdou i tací lidé, kteří nebe-
rou ohled na nikoho a bez výčitek si na-
pouštějí bazény a vydatně zalévají tři raj-
čátka na keříčku.  Jinak jsme vysledovali, 
že lidé jsou připraveni zachytávat dešťo-
vou vodu. Po dešti odběry vždy klesly, ale 
po cca třech dnech začaly opět stoupat.                      
                                                 Helena Vlnařová

Největší úspěch měly čokoládové pralinky
Kulturní a komunitní centrum Mukařov nepořádá akce 
jen pro děti a mládež, ale pamatuje i na rodiče i prarodiče. 
Právě pro ně jsou určeny pravidelné Kavárničky, které se 
konají vždy poslední čtvrtek v měsíci od 17 hodin. Pokaždé 
se můžete těšit na zajímavý program. 

Všechny srdečně zveme mezi nás a nabízíme program na 
další měsíce:
Říjen: Středověké cesty Středočeského kraje
Listopad: výroba adventních věnců

Výroba krémů

 U nás doma se zákaz zalévání dodržo-
val, i když bylo smutné sledovat, jak celá 
zahrada usychá. Snažili jsme se vodou 
maximálně šetřit. V kuchyni i v koupelně 
stály kýble, do kterých jsme lili použitou 
vodu a tou alespoň trochu zalévali zniče-
nou zahradu. Poděkování patří obecnímu 
úřadu a hasičům, kteří vrty pravidelně do-
plňovali a z našich kohoutků mohla voda 
téci celé léto. Ne všechny obce si mohly 
takový luxus dovolit.              Eva Hegyiová
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Mají majitelé nemovitostí 
na svých pozemcích připra-
veny vodoměrné šachty a 
výkopy?
Bohužel ne vždy a všude, a 
skutečně tím způsobují kom-
plikace a zdržení. Někde byla 
firma nucena přívodní potrubí 
nechat „čouhat“ před pozem-
kem a zaslepit, protože za 
plotem nebyl připraven vý-
kop, ani se nepodařilo dohnat 
majitele.  Před zavedením pří-
pojky na zahradu pak bude 
nutné potrubí schovat do 
nezámrzné hloubky a znovu 
komunikaci rozkopat. Proto 
opět  apeluji na všechny maji-

tele nemovitostí, aby byli včas 
připraveni a měli vybudovánu 
nejen vodoměrnou šachtu, 
ale také výkop, kterým potrubí 
povede od plotu k šachtě. 

V případech krajní nouze je 
možné připravit na zahradě 
alespoň výkop za plotem, kam 
se přípojka uloží mimo veřej-
ný prostor ulice.

Kdy je naplánován konec 
stavby?
Dokončení stavby je napláno-
váno na konec června 2019, 
do té doby musejí být oprave-
ny i veškeré povrchy v rozko-

paných ulicích. Bezprostředně 
po dokončení stavby bude 
také zahájena kolaudace, v 
rámci které proběhnou mimo 
jiné zkoušky těsnosti potrubí, 
proplachy a testy vody či po-
žárních hydrantů. Pak bude 
teprve možné osazovat jed-
notlivé přípojky vodoměry.

Osazení přípojky vodomě-
rem si musí každý zajistit 
sám a na své náklady?
Ano, všechny účastníky stav-
by budeme po vydání kolau-
dačního rozhodnutí včas in-
formovat. Každý dostane do 
schránky dopis s potřebnými 
dokumenty a instrukcemi.  Ka-
ždý z majitelů pak musí svým 
jménem a na svůj náklad za-
žádat o montáž vodoměrné 
sestavy  u provozovatele vo-
dovodu, kterým je 1. SčV, a.s. 
v Říčanech, a zároveň s touto 
společností uzavřít smlouvu o 
dodávce vody.

Na Žernovce bude nasazena skalní fréza
Třetí  etapa výstavby vodovodu Region Jih  pokračuje 
podle harmonogramu. V Srbíně se pracuje v ulici U Požáru 
a pak přijde na řadu ulice Kutnohorská. Nejtěžší úseky se 
očekávají na Žernovce, kde je v některých lokalitách plá-
nováno použití speciální skalní frézy. „Harmogram prací 
pečlivě kontrolujeme a zatím nedochází k významnějším 
zdržením. Smluvní termín dokončení stavby ohrožen není. 
Doufejme, že nenastanou na Žernovce komplikace a skalní 
fréza si s tvrdým žulovým podloží poradí,“ říká místosta-
rosta Přemysl Zima. 

Je nutné, aby si vodoměr 
osadili všichni, kteří mají 
vybudovanou přípojku?
Určitě to doporučuji! V případě 
nenadálé události, kdy hrozí, 
že by domácnost přišla o do-
savadní zdroj vody, je možné 
okamžitě používat „městskou“ 
vodu. Osazení vodoměru od 
podpisu všech dokumentů 
trvá 2-3 týdny, což je dlouhá 
doba. Pokud někdo bude chtít 
i nadále používat vodu z vlast-
ní studny, nemusí se obávat, 
že po osazení přípojky vodo-
měrem bude muset platit ně-
jaký paušál. V obci se platí  tzv. 
jednosložkové vodné, kdy se 
provozovateli vodovodu hra-
dí  pouze cena za odebranou 
vodu, nikoli měsíční zálohy 
jako je tomu např. u elektro-
měrů.         Helena Vlnařová 

Více informací k výstavbě vo-
dovodu a vodovodních přípo-
jek najdete na webu obce v 
sekci vodovody a kanalizace.

O novou možnost třídění plastové-
ho a papírového odpadu pomocí 
„vlastních“ nádob je velký zájem. 
Od srpna byly rozdány popelnice cca 
350 rodinám.  „A stále registrujeme 
další zájemce, takže nádoby musíme 
průběžně objednávat u výrobce,“ 
vysvětluje starosta Rudolf Seman-
ský. „Snažíme se vyhovět všem v co 
nejkratším možném čase, ale jsme 
limitováni možnostmi zaměstnanců 
technických služeb. V každém případě 
se dostane na všechny.“

Je potřeba si pro nádoby přijet, nebo 
je zajištěn dovoz až před dům?
Popelnice budou postupně rozváženy 
technickými službami všem registrova-
ným zájemcům. Kdo má možnost si pro 
nádoby dojet sám a nechce čekat, až na 
něj přijde řada s rozvozem, je možné si 
popelnice vyzvedout ve sběrném dvoře, 
a to kdykoli po domluvě, nebo ve středu 
do 18 hodin a v sobotu od 8  do 12 ho-
din. Zaměstnankyně obecního úřadu vás 
bude předem telefonicky informovat, že 
máte popelnice připravené. 

Je možné se ještě zaregistrovat?
Určitě. Je to zcela jednoduché. Stačí zavo-
lat na obecní úřad v úřední hodiny nebo 
napsat zprávu na mail obec@mukarov.cz 
a uvést jméno, adresu a telefon. Samo-
zřejmě můžete přijít na úřad i osobně.

Jak často se nádoby vyvážejí? 
Jednou za měsíc. Termíny svozu každý 
obdrží. Obě popelnice mají objem 240 lit-

O individuální nádoby na tříděný odpad je velký zájem

rů a jsou poskytnuté formou zápůjčky od 
svozové firmy. Proto musí být s každým 
odběratelem sepsán standardně výpůjč-
ní list nádoby jako u nádob na komunál 
a bio.
Děkujeme, že jste se zapojili a pomá-
háte lépe třídit! Snad konečně bude-
me moci zrušit některé exponované 
velké tříděné kontejnery a zlepšit tak 
pořádek v obci.                  Helena Vlnařová

Chcete nádoby na tříděný odpad? 
Jednoduše se zaregistrujte na mailu: obec@mukarov.cz – do zprávy uveďte jméno, 
adresu a telefon.
Nebo zatelefonujte na obecní úřad – tel.: 323 660 246 či 775 040 918.
Nebo se na obecní úřad dostavte osobně. 
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•   Rozvoj obcí ve prospěch obyvatel
Efektivní hospodaření úřadu, maximální využívání dotačních 
programů a intenzívní rozvoj infrastruktury obcí (chodníky, silnice, 
přechody, osvětlení atd.); podpora místního podnikání a rozvoj 
školní, předškolní péče i mimoškolních aktivit.

•   Bezpečnost v obcích 
Přítomnost policie a regulace dopravy pro osobní pocit bezpečí 
obyvatel a především dětí.

•   Regulace intenzivní výstavby 
Výstavba v rovnováze s rozvojem a opravami infrastruktury obcí; 
podmínka plánovací smlouvy s obcí v územním plánu; zásady  

•  

•   

MVDr. PAVEL MÁDR

55 let, veterinární lékař
nestraník, Mukařov

36 let, manažer
nestraník, Žernovka

32 let, ředitel inzerce
nestraník, Mukařov

47 let, logistik
nestraník, Srbín

34 let, programátor
nestraník, Mukařov

Bc. FRANTIŠEK CHRPA Mgr. JOSEF ČAPEK VÁCLAVA ZUBALOVÁ Ing. VÁCLAV POKLUDA

37 let, inženýr potravinář-
ské technologie
nestraník, Srbín

Ing. JANA KLOZOVÁ

40 let, servisní technik
nestraník, Mukařov

MICHAL VAVŘINA Ing. HANA ZÁKOUCKÁ

50 let, projektant
nestraník, Mukařov

46 let, projektový manažer
nestraník, Srbín

54 let, administrativní 
pracovník

nestraník, Mukařov

39 let, vedoucí nákupu
nestraník, Srbín

33 let, podnikatel
nestraník, Žernovka

Ing. PAVEL KVASNIČKA Mgr. MIROSLAV MARTINŮ

Bc. MARTINA VESELÁ JAN PROVAZNÍK

54 let, veterinární lékař
nestraník, Mukařov

MVDr. ĽUBICA MÁDROVÁ

72 let, projektant  
v důchodu

nestraník, Srbín

Ing. ZDENĚK HROCH

46 let, manažer kvality léčiv
nestraník, Srbín

Mgr. PAVEL KRÁL

SPOLEČNĚ www.společně.com

SPOLEČNĚ

Prostředí pro kvalitní život
Rozvoj hřišť, sportovišť a volnočasových aktivit; upravené  
a udržované veřejné plochy; podpora dobrovolnických aktivit.

Důvěra v obecní úřad
Vstřícné, přátelské a důvěryhodné zázemí obce; transparentní              
účet; přístup obyvatel k důležitým informacím s využíváním         
moderních technologií; přínosná spolupráce s okolními obcemi; 
nezávislý Obecní zpravodaj.

Rozvoj obcí ve prospěch obyvatel
Efektivní hospodaření úřadu, maximální využívání dotačních 
programů a intenzívní rozvoj infrastruktury obcí (chodníky, silnice, 
přechody, osvětlení atd.); podpora místního podnikání a rozvoj 
školní, předškolní péče i mimoškolních aktivit.

Bezpečnost v obcích 
Přítomnost policie a regulace dopravy pro zajištění bezpečí 
obyvatel a především dětí.

Regulace intenzivní výstavby 
Výstavba v rovnováze s rozvojem a opravami infrastruktury obcí; 
podmínka plánovací smlouvy s obcí v územním plánu; zásady  
pro výstavbu v rozvojových lokalitách.

PROGRAMOVÉ PRIORITY:

Zvolme lepší život v našich obcích

S vámi, za vás. Volte SPOLEČNĚ.
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První školní den letos vyšel na pondělí 3. září. V ZŠ Mu-
kařov se prvňáčci sešli na uvítání v proskleném „krčku“, 
který spojuje novou a starou budovu školy s jídelnou. 
Všechny uvítala ředitelka školy Jana Novotná a předala 
slovo starostovi našich obcí Rudolfu Semanskému, který 
především popřál dětem hodně úspěchů a aby se jim ve 
škole líbilo. Poté Jana Novotná představila všechny tři 
třídní učitelky a ty si odvedly své nové žáčky do tříd. Jak 
řekla ředitelka Jana Novotná, původně se měli noví žáci 
vítat před novou budovou školy, ale déšť na poslední chvíli 
zahnal všechny dovnitř.

Do ZŠ Mukařov letos nastoupilo přes 70 prvňáků. První týden 
měly děti ve škole zkrácené vyučování, aby si na nové prostředí 
mohly postupně zvyknout. Učitelky je provedly po budovách, 
všechno jim ukázaly a seznámily je se školním řádem. Jak nám 
řekla třídní učitelka Pavlína Bartáková, která učí podle vlastních 
slov prvňáčky už asi pošesté, na první školní den je potřeba se 
řádně připravit. Učitelky zdobí třídy a připravují pomůcky, ale 
také je zaměstnává spousta „papírování“. U prvních tříd je také 
specifické, že je potřeba leccos vysvětlit i rodičům a naučit je, jak 
všechno ve škole funguje.

Letošní horké léto způsobilo nedosta-
tek vody téměř na celém území České 
Republiky a nevyhnulo se ani našim 
obcím. Pro zajištění základní dodáv-
ky vody bylo nutné dovážet vodu na 
Žernovku za využití hasičské cisterny 
a zaměstnanců obce. Zdrojem vody 
se staly studny u Enapa a studna na 
pozemku SDH Mukařov. Celkem jsme 
dopravili 16 cisteren vody, což před-
stavuje objem 64 000 litrů vody. 

Ze zásahů naší jednotky bych zmínil tech-
nikou asistenci při odstranění nebezpeč-
ného stavu v ulici Vodní a pak náročný 
zásah při požáru pole ve Slušticích. Ten-
to požár byl označen jako druhý stupeň 
požárního poplachu, tzn. střední nebez-
pečí na čtyřstupňové škále. Druhý stupeň 
požárního nebezpečí je charakterizován 
jako událost, kdy jsou ohroženy jednot-
livé budovy, jednotlivé prostředky hro-
madné dopravy osob, požáry na ploše do 
cca 10 000 m2 a případně jde o záchranu 
desítek osob. U tohoto stupně poplachu 
zasahuje zpravidla do 10 jednotek.

Co nás ale trápí a v době prázdnin to 
bylo rovněž více znát, je parkování 
vozidel v ulicích. Mukařov je obytnou 
zónou a parkování je zde možné na vy-

hrazených místech, nebo na vlastních 
pozemcích. Realita je však naprosto 
odlišná. Prostor, který zůstává vedle 
zaparkovaných vozidel, je nedostateč-
ný pro průjezd techniky hasičů, ale i 
pro odvoz odpadu z domácností. Ne-
možnost průjezdu hasičské techniky 
tak může způsobit nepříjemné situace 
pro majitele vozidel v případě mimo-
řádné události, v důsledku čeho mo-
hou být zbytečně ohroženy lidské živo-
ty. Buďme tedy ohleduplní a parkujme 
tam, kde se má. 

Léto je také čas dovolených a odpočinku. 
Pro nás mimo pravidelné akce a pohoto-
vost pro výjezdy znamenalo léto dokon-
čení několik měsíců trvající rekonstrukce 
sociálního zázemí v požárním domě. Po 
téměř třiceti letech bylo nutné vyměnit 
rozvody vody, odpady, elektroinstalaci 
i sanitární techniku a s tím realizovat i 
potřebné stavební práce. S rekonstrukcí 
jsme započali v lednu 2018 a část prací 
jsme provedli svépomocí. Chtěli bychom 
poděkovat Obecnímu úřadu, který nám 
na tuto rekonstrukci poskytnul finanční 
příspěvek, bez něhož bychom se do po-
dobné akce vůbec nemohli pustit. 
                                                             Petr Doležel, 
                hospodář a zastupitel za SDH Mukařov

Zvykat si musí i 28 dětí, které nově nastoupily do mateřské školy 
v Mukařově. Nejmenší z nich jsou pohromadě ve třídě Myšek, 
ostatní se rozdělily do dalších čtyř tříd. Děti byly letos podle slov 
ředitelky MŠ Mukařov Zuzany Tůmové šikovné a málokdo první 
den plakal. Adaptace probíhá individuálně, děti zpočátku zůstá-
vají ve školce jen do 10 hodin a postupně začínají chodit domů 
později. Všechny děti uvítaly nové multifunkční hřiště v prosto-
ru před „starou“ budovou, kde už se jednotlivé třídy střídají, aby 
si ho mohly užít všechny.                                                  Petra Batók

Den D ve škole a školce

Novinky SDH Mukařov
Ohlédnutí za letními měsíci

Voda teče z hasičské cisterny do vodárny na 
Žernovce.

Požár pole ve Slušticích
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www.top09mukarov.cz
top09mukarovsrbinzernovka
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Krásný sobotní den pak po-
kračoval Dřevosocháním, kte-
rého se zúčastnilo pět socha-
řů. Ti na svých dílech pracovali 
od pondělí 10. září na zahradě 
v Srbíně, v sobotu 15. září byly 
dokončené sochy převezeny 
na náves, aby si je každý mohl 
prohlédnout. Václav Lemon 
vytvořil rozcestník na kruhový 
objezd (rytíři s meči ukazující-

mi do směrů odboček), Radek 
Kubina vyřezal lavičku Kůň, 
Ivan Šmilauer lavičku Erb, Ma-
rian Maršálek ztvárnil praotce 
Žernova a Jan Švadlenka Stro-
movou vílu, která byla slav-
nostně vydražena. Napínavé 
aukce se zúčastnili manželé 
Čurdovi a pan Veselý, který 
nakonec vyhrál. 
Nechyběly dílničky pro děti a 

zájemci mohli navštívit  Galerii 
Stará škola, kde vystavoval Jan 
Švadlenka svá další díla a ma-
lířka Albina Gorbina obrazy.
Pro návštěvníky bylo připra-
veno skvělé občerstvení – te-
lecí maso na rožni (díky do-
taci obce za příjemnou cenu), 
klobásky a pro děti limča a 
párek v rohlíku zdarma.  Velký 
zájem byl o pečivo z Psárské 
pekárny Laguna, kde mimo 
jiné zaměstnávají lidi s men-
tálním postižením, a tak jim 
dávají šanci zapojit se do běž-
ného života. Jejich domácím 
buchtám a škvarkovým plac-
kám nešlo odolat. 
Program vyvrcholil koncerty 
skupin středověké hudby – 

Koloběžkiáda a Dřevosochání
Bohatý program byl zahájen v sobotu 15. 9. dopoledne 
koloběžkiádou, která se tentokrát konala v Příčné ulici. Na 
start se postavilo přes třicet „borců“ v různých kategori-
ích. Nejrychlejší závodníci si odnesli krásné ceny. Nechy-
běla ani kategorie dospěláků. V ženách vyhrála  po litém 
boji Dana Gaždová ze Srbína. „Ani jsem netušila, že mám 
v sobě tak soutěživého ducha. Chtěla jsem vyhrát a dala 
do toho všechno. Ale byla to makačka,“ sdělila šampiónka 
exkluzivně pro náš zpravodaj.

německé Fabula Aetatis a čes-
ké Řemdih.        
 V rámci slavnostního pro-

gramu starosta Rudolf Se-
manský poděkoval Františku 
Pokornému za jeho dlouhole-
tou práci v zastupitelstvu. 
 Pokřtěna byla  publikace 

MUKAŘOV SRBÍN ŽERNOVKA 
v proměnách času – průřez 
stoletou historií našich obcí 
na dobových fotografiích a 
pohlednicích doplněný sou-
časnými snímky. Autorkou 
publikace je Kateřina Čadilo-
vá. Fotografie dodali napří-
klad Milan Veselý. Historické 
fotografie propůjčili místní 
obyvatelé. 
                               Helena Vlnařová
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Mukařov  Srbín  Žernovka
SDRUŽENÍ KANDIDÁTŮ volte

číslo 3nezávislí 
kandidáti

 M
uk

ař
ov

   
 Sr

bí
n  

 
 Že

rn
ov

ka

Vážení občané Mukařova, Srbína a Žernovky, 
další volební období je za námi, a proto vám chci především poděkovat za hlasy, které 
jsme od vás dostali v minulých komunálních volbách. Dali jste nám důvěru a my tak 
měli příležitost realizovat nejen slíbené projekty, jejichž výběr najdete na této stránce, 
ale také udělat maximum možného pro to, aby naše obce byly hezčí a příjemnější místo 
pro život. 

Dnes před vámi stojíme opět, tentokrát jako Sdružení kandidátů Mukařov Srbín Žernovka. Jde nám 
o stejnou věc, a tak své síly spojily téměř všechny místní spolky a sdružení – Mukařov-sko, TJ Sokol 
Mukařov, SDH Mukařov nebo SDH Žernovka, i nezávislí kandidáti. Na naší kandi dát ce najdete tým lidí, 
z nichž mnozí mají zkušenosti s prací pro obec, i nové tváře, které přinášejí nové myšlenky a energii. 
Všichni máme chuť pracovat pro vás a pro místo, kde žijeme. Děkujeme za vaše hlasy.

Rudolf Semanský,
starosta obce Mukařov a lídr Sdružení kandidátů Mukařov Srbín Žernovka 
v komunálních volbách (5. a 6. října 2018)

Vstřícná 
a transparentní 

samospráva

Respekt 
k životnímu 

prostředí

 
Moderní 
infrastruktura

Rozvoj života 
v obci s úctou 
k tradici

Dana Gaždová 14
zdravotní sestra
kultura, akce pro děti a rodiny

Petr Doležel 4
manažer strategických projektů
finance, územní rozvoj

Kateřina Čadilová 2
projektová manažerka
zeleň, sociální a kulturní věci

Lukáš Podaný 10
podnikatel (zahradnictví)
zeleň a veřejný pořádek

Robert Hegyi 5
servisní technik
školství

Miroslav Veselý  9
vedoucí technických služeb
obce, zeleň a veřejný pořádek

Petr Březina  6
vedoucí restaurace U kostela
pořádek a bezpečnost, sport

Dana Navrátilová 7
podnikatelka (film a reklama)
školství a mládež

Rudolf Semanský 1
starosta obce Mukařov
veřejný pořádek, doprava

Alena Semanská 13
vedoucí sestra v domově pro
seniory, sociální věci

Jakub Douša  8
logistik
zeleň, kultura, akce pro rodiny

Jana Susková 11
vrchní v restauraci Jureček
ochrana přírody a krajiny

Patrik Třeštík 15
programátor
veřejný pořádek a doprava

Klára Balínová 12
pracovnice v sociálních službách 
sociální věci a kultura

Přemysl Zima 3
místostarosta obce Mukařov
finance, investiční projekty

Moderní obec s úctou k tradici

Výběr z významných projektů

www.mukarov-sko.cz/komunalni-volby-2018
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Filipe, jak vás napadlo 
uspořádat dálkový pochod 
právě v Mukařově a co 
všechno bylo nutné zajistit?
V minulých letech jsem v rám-
ci turistické akce „Z Dubče do 
Dubče“ pořádal pochod o dél-
ce kolem sto kilometrů a tra-
sa vedla vždy přes Mukařov, 
kde na zahradě chaty mých 
prarodičů byla v altánku kon-
trola s občerstvením. Jelikož 
jsem se chtěl vyhnout asfal-
tovému úseku mezi Dubčí a 
Mukařovem, napadlo mě celý 
pochod přesunout do Muka-
řova. Oslovil jsem svého dlou-
holetého kamaráda Honzu a 
domluvili jsme se, že společně 
zorganizujeme  pochod Muka-
řovská stovka. Honza vyjednal 
s předsedou TJ Sokol Muka-
řov panem Týcem propůjčení 
areálu sokolovny, která před-
stavovala hlavní zázemí celé 
akce, za což velmi děkujeme. 
Potom bylo nutné vymyslet  a 
naplánovat trasy, sehnat dob-
rovolníky na kontrolní stano-
viště, rozjet propagaci – založil 
jsem webové stránky, kde se 
zájemci mohli on-line přihla-
šovat  a facebookovou strán-
ku. Nechali jsme vytisknout 
pamětní listy s logem Muka-
řova a sokola a samozřejmě i 
itineráře a mapy jednotlivých 
tras. Nemohlo chybět občer- 
stvení, se kterým mi velmi po-
mohli rodiče. Poslední týden 
před akcí jsem začal s pomocí 
kamarádů Hanky a Ondry se 
značením všech tras. 
Z jakých tras si mohli 
zájemci vybrat?
V pátek 20. července jsme v 
18 hodin zahájili registraci 
noční trasy o délce 13 kilo-
metrů, která vedla přes Žer-
novku, Voděradské bučiny a 
Louňovice zpět do Mukařova. 
Také započala registrace noč-
ní trasy o délce 55 kilometrů, 

která vedla přes Mnichovice 
do Dolní Lomnice, Mirošovic, 
Senohrab, Chocerad, Ondře-
jova a přes Voděradské buči-
ny do Mukařova. Této trasy se 
zúčastnilo 8 statečných dál-
koplazů. A v pátek večer od-
startovala i nejdelší královská 
trasa o délce 115 kilometrů, 
která vedla do Dolní Lomnice 
a dále přes Kostelec u Křížků, 
Jílové u Prahy, Pikovice, Ka-
menný Přívoz, Kamenici, Čer-
čany, Chocerady, Ondřejov a 
Voděradské bučiny do Muka-
řova. Trasy se zúčastnilo 38 
ultramaratonců (z toho 8 žen). 
Nejrychlejší na této trase byl 
borec Jakub Karč z Babic, který 
celou trasu zvládl „prolétnout“ 
za 14 hodin a 40 minut. 
V sobotu ráno startovala tra-
sa o délce 64 kilometrů, kte-
rá kopírovala trasu stovky do 
Kostelce u Křížků, dále pokra-
čovala přes Ládví a Pyšely do 
Čerčan a odtud zase po trase 
stovky do Mukařova. Této tra-
sy se zúčastnilo 8 ultramara-
tonců. V sobotu dopoledne 
také startovaly kratší trasy o 
délkách 9, 17, 24 a 33 kilome-
trů. 
Kolik se zúčastnilo turistů 
a sportovců a jaké jste měli 
na první ročník ohlasy?
Celkově se celé akce zúčastni-
lo 74 lidí. Myslím si, že valné 
většině z nich se akce líbila a 
ohlasy byly velice pozitivní. Na 
nejdelší trase bylo osm stano-
višť s občerstvením (na třech 
z nich v ceně startovného po-
lévka) a občerstvovací stanovi-
ště byly i na kratších trasách. 
Ne všichni však došli do cíle. 
Někteří zřejmě podcenili své 
fyzické schopnosti, nejdelší 
trasu zvládla celou dokončit 
pouze polovina startovního 
pole. Poslední stateční došli 
do cíle až v neděli ráno.
                                Helena Vlnařová

První ročník pochodu Mukařovská stovka 2018
Vítěz zvládl 115 km za 14 hodin a 40 minut
Pod záštitou TJ Sokol Mukařov se konal první ročník 
dálkového pochodu Mukařovská stovka. V rámci této 
akce se uskutečnil nejen náročný stokilometrový pochod, 
ale zájemci si mohli vybrat i kratší trasy a připraven byl 
i noční pochod. Hlavní organizátorem byl třiadvacetiletý 
student Filip Drazdík, který je mimo jiné místopředsedou 
největšího turistického oddílu v Praze Trilobit Barrandov. 
Filip má k Mukařovu blízký vztah –  jezdil sem na chatu a 
především zde má  dobrého kamaráda Honzu Vinše, který 
mu s touto velkou akcí pomohl.

Ještě jednou bych chtěl poděkovat všem, kteří se na akci 
podíleli. Bez vaší pomoci bych to celé nezvládl. 
Pokud bude chuť a velké množství energie, tak 
Mukařovskou stovku  
budeme pořádat 
i v příštím roce, a to ve 
stejném termínu jako 
letos, tedy 19. – 21. 7. 
2019. Budeme se na vás 
těšit. Filip Drazdík

Na Mukařovskou stovku jsem se těšila. Bydlím v Praze a v Srbíně 
mám kamarádku, kterou jsem dlouho neviděla. Plánovala jsem si, 
že úplně v klidu zvládnu trasu dlouhou 64 km a odpoledne zasko-
čím za kámoškou na kafe. Jenže realita byla trochu jiná. Přestože  
jsem zkušená vytrvalkyně – mám za sebou maratón, běh na 50 km 
i dálkové pochody, Mukařovská stovka mě dostala.
Začalo to už v sobotu ráno, tedy vlastně v noci, kdy jsem nemohla 
od tří hodin spát. Alespoň jsem byla na startu před mukařovskou 
školou již v šest ráno. Začátek byl skvělý a udržovala jsem 
i slušnou průměrnou rychlost 5 km/h. Pak to začalo – nejdříve mě 
štípla vosa, pak se mi vylilo pití do batohu, do očí stekl krém na 
opalování a děsně štípal, začalo mě bolet koleno… a ztratila jsem 
se. Celkem dvakrát, takže jsem nakonec ušla 75 km. Naštěstí byli 
pořadatelé skvělí a po telefonu mi poradili, jak se vrátit, abych 
neminula kontrolní stanoviště. Energii mi dodala úžasná polévka 
na zastávce. Bohužel jsem postupně ztrácela rychlost 
a k mukařovským lesům dorazila až za tmy. Sáhnu do batohu 
pro čelovku a nic. Zůstala doma na botníku. Chtělo se mi sednout 
na pařez a plakat, ale naštěstí se v bučinách objevily dvě holky, 
také účastnice pochodu. Chytla jsem se jich a pustila až v cíli 
před školou. Ke kamarádce jsem dorazila v deset večer a dostala 
vysušenou večeři. Byla jsem tak unavená, že mě okamžitě přemohl 
spánek a na „drby“ vůbec nedošlo. No nic, doufám, že Mukařovská 
stovka bude i příští rok, abychom to dopovídaly.
Moc děkuji organizátorům za skvělou akci a  profesionální servis.
                                                                                                   Katka S.    
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Největší škola taekwon-do v ČR Ge-Baek Hosin Sool ote-
vírá další školní rok! Přijďte si zacvičit tradiční korejské bo-
jové umění taekwon-do! Máme nejširší nabídku tréninků 
v Čechách, minulý rok se nám již popáté v řadě podařilo 
obhájit celkové vítězství Mistrovství České republiky.
V letošním prvním kole závodů Středisek talentované mládeže, 
konaném v červnu, jsme se opět umístili jako nejlepší s celko-
vým ziskem 29 zlatých medailí. Tentokrát zde závodilo rekord-
ních 210 účastníků bojujících za pět středisek, mezi nimiž své 
umístění získala i Marcela Minaříková z Mukařova, která i na-
vzdory četné konkurenci vybojovala zlatou medaili ve sportov-
ním boji. Tímto jí gratulujeme a děkujeme za odhodlání a cenný 
příspěvek.
Při tréninku klademe důraz na originální hodnoty bojových 
umění, jimiž jsou zdvořilost, čestnost, vytrvalost a sebeovládá-
ní. Školu vedeme pod dozorem korejského velmistra Hwang Ho 
Yonga, jako jediní v republice nově vyučujeme i další korejská 
bojová umění taekkyon a hoppae sool.                      Katrin Dejlová

Zlatá medaile pro Marcelu Minaříkovou z Mukařova

Přihlásit se můžete během celého roku, jen u nás získáte 
zkoušky na vyšší pásek i výbavu (dobok, lapa, chrániče) zdar-
ma. Proto neváhejte a zacvičte si také s námi v ZŠ obce Mu-
kařov. Pro bližší informace a přesný rozpis tréninků navštivte 
náš web na tkd.cz           

Přesně den před svými 84. narozeninami nás v srpnu opustil 
mukařovský soused a legenda české kolové Zdeněk Bíma.
Ač si dnes kolovou všichni spojují hlavně s bratry Pospíšilovými – 
v dobách před jejich příchodem patřil mezi nejen českou, ale  
i světovou špičku kolové, právě Zdeněk Bíma.
Úspěchy začal sbírat už v juniorských kategoriích, kde opakovaně 
vyhrál mistrovství Československa. Po přechodu do dospělých se 
mu podařilo získat tři československé tituly. Vrcholem kariéry pak 
bylo 3. místo na mistrovství světa ve Stuttgartu v roce 1959. Ani 
na sklonku života nenechal své kolo zahálet a vyrážel se svými 
vrstevníky na cyklovýlety do širého okolí.                          Vítek Šoupal
                                                                                        

Fotbalový oddíl TJ Sokol  Mukařov, jehož historie se píše 
od roku 1920, neprožívá zrovna dobré období. Chybí mladí 
hráči i trenéři, kteří by přinesli do oddílu novou energii 
a nadšení. Celkem má oddíl 119 členů. Mužstvo A hraje 
třetí třídu soutěže Praha východ, dorost bojuje v krajské 
soutěži v 1. A třídě Středočeského kraje. V oddíle celkem 
dobře funguje mladší a starší přípravka.
„To, že mukařovský fotbal není v dobré kondici, cítíme již delší 
dobu,“ říká trenér mužů Petr Březina, který se ve fotbale pohy-
buje od malička, a to díky svému otci, jenž fotbal také trénoval. 
„Dříve bylo zcela běžné, že tatínkové trénovali své kluky. Dnes je 
situace jiná, nikdo nemá čas. Naštěstí se najdou ochotní rodiče, 
ale ti většinou pomáhají jen v přípravkách. U dorostu je situa-
ce horší. Stále však věřím tomu, že jde dělat „vesnický“ fotbal 
pro radost, s pomocí nadšených rodičů. Fotbal je krásná hra  
a klukům a holkám běhání po hřišti jenom prospěje. To samo-
zřejmě platí i pro juniory, kteří mnohdy v tomto věku se spor-
tem skončí a nám potom chybí posily do mužských družstev.  
A jaké je řešení? Naději vidím v mladých a šikovných klucích, 
které v Mukařově určitě máme. Poděkovat bych chtěl všem, kte-
ří mukařovskému fotbalu pomáhají.“
Máte chuť zahrát si fotbal? Přijďte se podívat na trénink.  
Tréninky mužů a dorostu se konají  ve čtvrtek od 17 hod.  
a přípravek ve středu  a v pátek také od 17 hod. na fotba-
lovém hřišti. V chladnějším období se tréninky přesunou 
do sokolovny. Děti za tréninky nic neplatí.      Helena Vlnařová

Talentované fotbalisty 
v Mukařově určitě máme

Holky z Mukařova – Kateřina Müllerová a Lili Chaloupková se 
staly se svou taneční skupinou MISTRYNĚMI SVĚTA v Pom pom 
disco dance. GRATULUJEME! Na cestu do dalekého jihoafrické-
ho Kapského města jim významně přispěla i Obec Mukařov.
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Již třetí školní rok pro vás Kulturní a 
komunitní centrum Mukařov připra-
vuje bohatou nabídku kroužků. Letos 
si můžete vybírat ze čtyřiadvaceti 
kroužků pro děti různých věkových 
kategorií. Opět se podařilo získat 
zkušené lektory, kteří umějí děti 
zaujmout. Je skvělé, že takové cent-
rum volného času v Mukařově vzniklo 
a rodiče nemusí své potomky nikam 
složitě vozit. Projekt KKCM doslova 
„vydupala“ ze země Katka Čadilová. 
U zrodu stála i Jitka Čurdová, která je  
koordinátorkou volnočasových aktivit 
a kterou jsme požádali o rozhovor.

Co KKCM nabízí pro předškolní děti?
Nemůžeme vyjmenovat všechny aktivity, 
ale upozornila bych na skvělé hudební 
kroužky: flétna, kytara, klavír pro začáteč-
níky a také na oblíbené tanečky. Pro roz-
voj fantazie a trénování správného úcho-
pu tužky je zde kroužek malování. Stejně 
jako předešlé roky můžete každé čtvrteč-
ní dopoledne využít oblíbenou anglickou 
školičku pro děti 3–6 let. Lektorka Tonya 
Cox mluví na děti pouze anglicky a učí je 
formou her a zábavy (vždy je přítomna i 
česká asistentka).

Jsou připraveny i nějaké novinky?
Novinkou je kroužek Předškolák, kde si 
děti budou hrát a kreslit, zlepšovat ma-
nuální zručnost a grafomotoriku, tréno-
vat prostorovou orientaci, naslouchat 
čtenému textu, rozvíjet matematické 
představy, zkoušet psaní. Další novinkou 
je Zumba pro děti 4–6 let. 

Na co se mohou těšit děti školou 
povinné?
Osvědčily se nám kroužky angličtiny pro 
3., 4. a 5. třídu, ve kterých lektoři s dětmi 
procvičují anglický jazyk podle školních 
učebnic. Otevřen je i kroužek angličtiny 
pro žáky 2. stupně ZŠ od 11 do 15 let. Na 
dramatickém kroužku se děti dozví, co to 
je divadlo, poznají základní principy diva-
delního vystupování, osvojí si práci v ko-
lektivu, improvizační cvičení, zbaví se tré-
my a stydlivosti, naučí se správně mluvit.
Chovatelský kroužek je určen pro všech-
ny mladé chovatele se zájmem o přírodu 
a zvířata. Každá hodina bude zaměřena 
na nějaké zvířátko a pokud to bude mož-
né, mohou si děti prohlédnout i živé zvíře. 

V nabídce nadále zůstávají tyto kroužky: 
keramika pro školáky, modelářský krou-
žek, šachový kroužek, tvořivý kroužek, 
Zálesák a hudební kroužky: flétna, kytara, 
klavír (pro začátečníky i pokročilé).

Kolik dětí se již přihlásilo, bude kapa-
cita kroužků stačit?
Předběžný zápis jsme otevřeli již v červnu 
a některé kroužky byly hned naplněny. 
Velice nás těší, že je o naše aktivity takový 
zájem a s těžkým srdcem odmítáme zá-
jemce kvůli naplněné kapacitě. Věřte, že 
pokud je to jen trochu možné, snažíme se 
najít řešení.

Jak funguje Klubovna pro školáky?
Klubovna funguje  pondělí až pátek od 
12 do 17 hodin. Již od 1. 4. 2018 provozu-
jeme klubovnu za výhodných podmínek 
díky dotaci z EU Operačního programu 
zaměstnanost. Rodiče platí pouze příspě-
vek na pomůcky ve výši 400 Kč za měsíc 
za dítě. Nejedná se pouze o hlídání dětí, 
ale máme připraven na každý den pro-
gram – čteme knížky, připravujeme se do 
školy, tvoříme, učíme se angličtinu hra-
vou formou a hrajeme společenské hry. 
Program probíhá v klubovně zařízené 
tak, aby zde žáci mohli psát, kreslit, kre-
ativně tvořit nebo využít deskové či jiné 
hry pro společnou zábavu. V případě pěk-
ného počasí je k dispozici zahrada. 

Stále platí, že v případě zájmu vyzve-
dáváte děti ze školy a školky?
Ano, malé děti ze školky i školy pravidel-
ně převádíme na kroužky.  Helena Vlnařová

KKCM nabízí velký výběr kroužků

 Ve dnech od 16. června do 9. září se 
uskutečnil šestý ročník Louňovické 
letní divadelní aktivity. Pořadate-
li byly Divadelní soubor DiPoNa a 
Obecní úřad Louňovice.
Bylo odehráno 14 divadelních předsta-
vení. Všechna se těšila divácké přízni. 
Namátkou vybírám úžasnou Drdovu 
pohádku Hrátky s čerty v podání divadla 
LOS Libošovice. Výpravnou inscenaci 
Sen noci svatojánské divadla Zbraslav. 
Nové divadlo Mělník s muzikálem Libus-
che, nebo divadlo Vraňany s Limonádo-
vým Joe. Naši dlouholetí známí Sylva a 
František přivezli zbrusu novou pouč-
nou pohádku Na zahrádce je tak sladce.
Největší smůlu měl Divadelní soubor 
Svatopluk z Benešova s představením 
Maribel a její podivná rodina. Pro prud-
ký déšť a bouřku muselo být předsta-
vení přerušeno a věrní diváci museli jít 
domů. Těmto divákům patří velký dík a 
vzkaz – Maribel bude znovu odehrána v 
nejbližším volném termínu.
Zahrála si i místní DiPoNa. Pohádku Vílí 
poklad a hororovou komedii Ryba ve 
čtyřech.
Je na místě poděkování sponzorům: 
Obecní úřad Louňovice, Obecní úřad 
Mukařov, společnost K+2L Mukařov, 
zahradnictví Alfík, restaurace U Henců, 
obchodní řetězec TESCO Říčany.
Také bychom chtěli poděkovat našim 
divákům. Za účast, smích a za potlesk, 
který byl odměnou všem hercům.
Co na závěr?
Přejme si pěkné dny, přejme si zdraví a 
těšme se za rok na sedmý ročník Louňo-
vické letní divadelní aktivity.  
                                                   Eva Brůhová                      

Kalendář akcí:
 11. 10. od 18 hodin Křeslo pro hosta 

(setkání s osobnostmi z Mukařova  
a okolí)
 13. 10. od 9–11 hodin Podzimní 

bazárek (dětské oblečení, hračky, boty, 
sportovní potřeby...)

 21. 10. od 15 do 17 hodin Dýňování 
v Srbíně - akce pro celou rodinu
 25. 10. od 17 hodin Kavárnička 

(zahradničení, cestování, tvoření).

Chovatelský kroužek

Modelářský kroužek


