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„Stavba nové školy je investicí, 
která nemá v bohaté historii 
našich obcí obdobu,“ vysvět-
luje Josef Řehák, předseda 
LOŠBATES, dobrovolného 
svazku obcí a starosta Lou-
ňovic. „Přesto, že jsme malé 
vesnice, je naším přáním vy-
budovat školu 21. století, kte-
rá bude umožňovat moderní 
výuku, bude děti inspirovat ke 
studiu, bude bezpečná, bude 
umožňovat komunitní využi-
tí a bude sloužit všem našim 
obyvatelům dlouhá desetile-
tí. Po konzultacích se svazek 
rozhodl řešit studii nové školy 
formou transparentní archi-
tektonické soutěže. Bohužel, 
v průběhu tvorby zadávacích 
podmínek se zastupitelé obce 
Babice rozhodli ze svazku vy-
stoupit a řešit si zajištění po-
vinné školní docházky pro své 
děti vlastní cestou. 

Původně měl svazek cca  
4 000 trvale hlášených obyvatel  
a plánovala se škola 3 x 9 tříd  
s kapacitou cca 700 dětí, 
což je v souladu s demogra-
fickou studií vypracovanou  
v roce 2017 pro LOŠBATES. 
Po vystoupení Babic má sva-
zek necelých 3 000 obyvatel  
a plánovaná škola je 2 x 9 tříd  
s kapacitou cca 540 žáků. 
Na stavbu nové svazkové zá-
kladní školy dala obec Louňo-
vice k dispozici pozemek o vý-
měře cca 27 000 m2 v hodnotě 

Nová svazková základní škola LOŠBATES 
by měla být dokončena v roce 2022

cca 42 mil. Kč. Jiná obec svaz-
ku vhodný pozemek ke stavbě 
školy nemá k dispozici.“ 

Jak dopadla 
architektonická soutěž?
Domnívám se, že velmi dobře. 
Zúčastnilo se jí 108 týmů z 38 
zemí ze čtyř kontinentů. Účast-
níky soutěže podle jejich slov 
nejvíce zaujalo to, že se obce 
byly schopny domluvit a vytvo-
řily svazek za účelem výstavby 
školy, která by měla být cent-
rem komunitního života.  
Pevně věřím, že pokud se po-
daří udržet soudržnost svazku 
a potáhneme za jeden provaz, 
překonáme všechny překážky 
a potíže. A že výsledkem této 
nelehké práce bude nová Svaz-
ková základní škola LOŠBATES, 
jejíž otevření plánujeme na  
1. 9. 2022. 

Po vyhlášení výsledků mezi-
národní architektonické sou-
těže následovalo v souladu 
se zákonem tzv. jednací řízení 
bez uveřejnění na veřejnou 
zakázku: „Nová základní ško-
la „LOŠBATES“ – projektová 
dokumentace, inženýrská 
činnost, autorský dozor“, kte-
rého se zúčastnily tři nejlepší 
architektonické týmy. Vítězem 
se stal kanadský tým, který byl 
vyzván k podání cenové na-
bídky dle stanovených smluv-
ních podmínek.  Nabídka činila  
16 262 000 Kč bez DPH, což 

je maximální možná cena 
uvedená v podmínkách jed-
nacího řízení bez uveřejnění.  
Byla stanovena jako průměr-
ná cena z podaných návrhů. 
Jednací řízení bez uveřejnění 
bylo počátkem letošního roku 
ukončeno podpisem smlouvy 
s kanadskými projektanty. 
 
Kolik bude celý projekt stát?
První orientační cenu budeme 
vědět v červnu, po dopracová-
ní návrhu vzešlého z architek-
tonické soutěže. Po vzniku tzv. 
hmotové studie se dle obe-
stavěného prostoru provede 
orientační rozpočet, který se 
bude v dalších etapách projek-
tové činnosti dále upřesňovat.

Kapacita ZŠ Mukařov i přes realizaci nové budovy v roce 
2015 opět přestává stačit. Maximální možná kapacita je 
640 žáků, přičemž školu nyní navštěvuje 623 žáků. Obec 
již žádné další rozšiřování školy v jejím areálu neplánuje. 
Je tedy zřejmé, že okolním obcím nezbývá jiná možnost, 
než si postavit školu vlastní. A tak vznikl projekt svaz-
kové školy LOŠBATES, do kterého byly zapojeny obce 
LOuňovice, Štíhlice, BAbice, TEhovec a Svojetice.

Jak budete tuto náročnou 
stavbu financovat?
Příspěvky jednotlivých obcí  
a dotacemi. Je jasné, že vzhle-
dem k příjmům jednotlivých 
obcí musí být rozhodujícím 
příjmem dotace. Podle dosa-
vadní praxe je pro svazky obcí 
povinný podíl vlastních zdrojů 
ve výši 15 %. Protože k základ-
ním povinnostem obcí patří 
zajištění školní docházky, musí 
obce najít prostředky na reali-
zaci školy. Není jiná alternati-
va. I přes případnou dohodu  
s obcí Mukařov, bude technic-
ká kapacita jejich základní ško-
ly brzy naplněna a jiná vhodná 
škola v okolí není.

Helena Vlnařová

Nová škola by měla 
vyrůst v Louňovičkách 
v lokalitě u současného 
hřiště.
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Z jednání zastupitelstva obce
 Na dubnovém zasedání zastupitel-

stva podala ředitelka základní školy 
Mukařov Jana Novotná informaci  
o zápisu do prvních tříd, k němuž se 
dostavilo 147 dětí. I když některé děti 
budou mít odklad školní docházky 
a další nakonec nastoupí do jiných 
škol, je zřejmé, že bude nutné otevřít 
čtyři první třídy. 

 Už o týden dříve, na poradě staros-
tů obcí ze spádového obvodu, ujistila 
ředitelka školy, že to je možné zajistit 
reorganizací v rámci stávajícího areálu 
školy. Díky tomu bude možné využít na-
bídky obce Louňovice, kde by se v září 
2020 mohlo otevřít detašované pracovi-
ště ZŠ Mukařov v podobě osmi kontej-
nerových tříd. Tuto možnost zastupitelé 
přivítali, a zároveň jednomyslně schválili 
obnovení smlouvy o spádovosti s obcí 
Svojetice. 

 V další debatě se za účasti někte-
rých pedagogů školy a rodičů řešil 
nevhodný způsob, jakým byly rodi-
čům a dětem sdělovány informace 
o nejpravděpodobnější variantě re-
organizace školy, a sice sloučení čtyř 
čtvrtých tříd. Dále se řešil i odchod 
učitele Daniela Bartáka.

 Diskutovalo se rovněž o dokumen-
tu, jímž se Lom Žernovka, s.r.o. zavá-
že regulovat přepravu materiálu pro 
budování úklonné cesty na dno lomo-
vé jámy. Schválená dohoda vymezuje 
časy a trasy pro přepravu materiálu, 
aby se redukovaly negativní dopady 
na život v obci. Jelikož se ovšem do-
prava vede po veřejných komunika-
cích, které nejsou v majetku obce, 
nemá obec možnost postihovat pří-
padné nedodržení ujednání smluvní-
mi dopravci. 

 Zastupitelé schválili přijetí dotace  
z Ministerstva kultury ČR určené na au-
tomatizaci Obecní knihovny Mukařov. 
V průběhu letošního roku by se tak 
knihovna měla dočkat online katalogu 
a výpůjčního systému. Místostarostka 
Čadilová předložila návrh Pravidel po-
skytování finanční podpory z rozpočtu 
obce Mukařov, která upřesňují podmín-
ky pro udělování programových a indi-
viduálních dotací a také zavádějí Fond 
starosty, z nějž je možno poskytovat 
dary až do výše 10 000 Kč. Pravidla byla 
jednomyslně přijata.

 V samostatných bodech se jednalo 
o budoucím provozování malých čis-

tíren odpadních vod na Srbíně, jejichž 
současní vlastníci nabídli obci pře-
dání infrastruktury. U obou se bude 
zjišťovat technický stav a možnost 
provozování společností Veolia. Dis-
kutovalo se o možnosti úpravy školní 
jídelny, která má nepříznivé akustic-
ké parametry, a zároveň o možnosti 
dokončení vybavení audiovizuální 
technikou (nebo alespoň přípravě 
pro její zapojení v případě pořádání 
přednášky nebo veřejné schůze). 

 Starosta informoval o posunu v jed-
nání se společností LIDL, která se do-
hodla s vlastníky sousedních pozemků, 
a zároveň je před podpisem smlouva  
o spolupráci s obcí. Zastupitelé schválili 
příspěvek 5 000 Kč na zřízení odpočin-
kového místa u charitního domova, kde 
bude instalována lavička a informativní 
cedule věnovaná kardinálu Josefu Bera-
novi. 

 Zastupitelé podpořili návrh sta-
rosty, aby MVDr. Pavla Mádra, který 
již není členem spolku Společně je 
správně, z.s., nahradil ve funkci před-
sedy Výboru pro veřejný pořádek  
a dopravu Bc. František Chrpa.
             Kateřina Čadilová, místostarostka

Obec si nechala zpracovat velmi důležitý dokument pro 
další rozvoj – a sice novou demografickou studii. Podle 
ní by měl počet mukařovských dětí ve věku povinné 
školní docházky vzrůst za dalších deset let na 550, což 
znamená, že samy téměř vyčerpají současnou kapacitu 
školy. Pro srovnání – v roce 2012 měla celá škola pouze 
314 žáků.
Mnozí z nás máme ještě v živé paměti otevření nové školní 
budovy v září 2015. Je trochu paradox, že obsazení školních 
tříd je v současné době už opět podobně napjaté, jako před 
přístavbou. A zároveň stavba není ještě fakticky ukončena, 
protože nebyly vyrovnány všechny závazky související se 
smlouvou o spolufinancování. Konkrétně se jedná o příspě-
vek obce Svojetice ve výši 2 093 000 Kč, který minulé zastupi-
telstvo odmítlo uhradit. Jako reakci Mukařov Svojeticím vypo-
věděl smlouvu o společném školském obvodu. 
Nyní je ve Svojeticích nové zastupitelstvo, které se ke závaz-
kům obce staví čelem. A pozitivně reagovalo i na výzvu, zda 
by nebylo možné alespoň částečně ulevit Mukařovu a vybu-
dovat například právě ve Svojeticích detašované pracoviště 

1. stupně mukařovské základní školy. Na toto téma proběhlo 
od ledna několik schůzek starostů všech spádových obcí. Dis-
kutovalo se o různých variantách, podporu nakonec získala 
nabídka Louňovic postavit vedle tamní mateřské školy až osm 
kontejnerů pro školáky. Stavbě ovšem musí předcházet de-
molice nevyužívaného objektu a předpokladem je součinnost 
všech spádových obcí, tentokrát už i včetně Svojetic. Těm Mu-
kařov vyšel vstříc a zastupitelstvo schválilo obnovení smlouvy 
o spádovosti, samozřejmě s podmínkou uhrazení doplatku 
podílu na stavbě budovy z roku 2015. 
Je zřejmé, že nadcházející školní rok bude náročný, ale podle 
ujištění ředitelky ZŠ je ještě možné zvládnout nápor školáků 
v rámci současného školního areálu. Detašované pracoviště 
přinese určitě nové výzvy a problémy, ale věříme, že bude v 
konečném důsledku přínosem pro děti i učitele na celé škole. 
Zároveň všichni držíme palce projektu svazkové školy LOŠBA-
TES, který připravují sousední obce. Pokud se naplní demo-
grafické odhady, teprve tato škola společně s novou kontej-
nerovou přístavbou může skutečně saturovat potřebu míst 
pro děti z našich obcí.                                           Kateřina Čadilová

Svojetice se zavázaly uhradit příspěvek na školu
Kontejnery by měly vyrůst i v Louňovicích
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Mají majitelé nemovitostí na svých 
pozemcích připraveny vodoměrné 
šachty a výkopy?
„I když se situace zlepšila i pokud jde  
o komunikaci zhotovitele, stále se najdou 
adresy, kde tomu tak není a přípojky jsou 
provizorně ukončovány nad zemí. Proto 
opět apeluji na všechny majitele nemovi-
tostí, aby byli včas připraveni a měli vy-
budovánu nejen vodoměrnou šachtu, ale 
také výkop, kterým potrubí povede od 
plotu k šachtě. Pokud přípojka není zatím 
ukončená v šachtě, je třeba přípojku do 
šachty zabudovat nejpozději do konce 
září, aby ke kolaudaci bylo celé dílo ho-
tové.“
Jak mají postupovat lidé, kteří již mají 
domovní přípojku z hlavního řadu 
vybudovanou?
„Po dokončení přípojky bude přívodní 
potrubí v místě pro umístění vodoměru 
zaslepeno. A to nejméně do doby kolau-
dace vodovodu. Tento termín bude obcí 
oznámen, a poté každý z majitelů musí 
svým jménem a na svůj náklad zažádat 
o montáž vodoměrné sestavy, jelikož je 
k montáži vodoměru uzavírána smlouva 
o dodávce vody již s konkrétním zákazní-
kem. Přípojka osazená vodoměrem ne-

podléhá žádné paušální platbě. V obci se 
platí pouze tzv. jednosložkové vodné, kdy 
se hradí provozovateli vodovodu pouze 
cena za odebranou vodu, nikoli měsíční 
zálohy za namontovaný vodoměr (jako je 
tomu např. u elektroměrů). O dalším po-
stupu ohledně výstavby domovních pří-
pojek budete dále informováni na webu 
obce, v časopise nebo individuální kore-
spondencí.“
Jak pokračuje výstavba kanalizace?
„Na projekt kanalizace je momentálně vy-
dané územní rozhodnutí, které konečně 
zakotvilo nové umístění čistírny. Koncem 
dubna byly s projektantem odsouhlaseny 
všechny stávající trasy pro další stupeň 
projektové dokumentace pro stavební 
povolení. Ta se nyní připravuje spolu se 
smlouvami o budoucím zřízení služeb-
ností (věcných břemen) pro vlastníky do-
tčených pozemků hlavních řadů a přípo-
jek tlakové kanalizace. Smlouvy by měly 
být vlastníkům rozeslány do konce červ-
na. Prosím, věnujte budoucím smlouvám 
zvýšenou pozornost a neodkládejte je-
jich vyřízení, protože pro úspěšné tažení 
za stavebním povolením potřebujeme  
k dokumentaci předložit každou smlou-
vu. Pokud některé smlouvy nedorazí 

včas, může dojít k vyřazení daného úse-
ku nebo domovní přípojky ze stavebního 
povolení. Tím se může zablokovat vývoj 
celého projektu.
Je možné, že ve stávajícím rozsahu pro-
jektu zrovna svoji přípojku nenajdete, či 
nebudete obesláni smlouvou. Projektová 
dokumentace a původní územní rozhod-
nutí pocházejí z roku 2010 a za tu dobu 
mnoho domů vzniklo nebo změnilo ma-
jitele. Tyto změny nebylo možno z časo-
vých důvodů promítnout do hlavního 
projektu, a proto v dalším sledu bude 
připravována doplňující dokumentace, 
která chybějící místa vyplní. Obsahem 
této dokumentace pro nové územní roz-
hodnutí budou domovní přípojky na gra-
vitační kanalizaci (ty nebyly ani v původní 
dokumentaci). Jde o nový gravitační řad 
z ul. Kopretinová a nové přípojky tlakové 
kanalizace tam, kde v původní dokumen-
taci nejsou. 
Pro kontrolu můžete celou doku-
mentaci v její pracovní podobě najít 
na webu obce v aktuálním článku 
„Příprava výstavby nové ČOV a ka-
nalizace“. Pokud se nachází vaše 
nemovitost na plánovaných trasách 
tlakové kanalizace a nemáte přípojku 
v dokumentaci zakreslenou, pošlete 
mi krátkou informaci, že o připojení 
máte zájem. Výrazně to urychlí pří-
pravu projektu,“ dodává 
místostarosta Zima.          Helena Vlnařová

Stavba vodovodu po zimním období pokračuje propojováním již položených 
řadů na Žernovce. Na některých místech již byla nasazena skalní fréza  
–  v ulicích V Průhoně, Lomová, Kameníků, K Rybníčku, Českobrodská od Lomo-
vé, Doubecká a Úzká v Srbíně.  Kvůli práci musela být uzavřena Českobrodská, 
uzavírka potrvá do 20. 5. V termínu do 31. 5. budou probíhat práce na domov-
ních přípojkách na Kutnohorské. „Nejzazší doba dokončení výstavby je do kon-
ce října 2019, uvedení do provozu pak do konce července 2020. To jsou termíny 
stanovené v rozhodnutí o dotaci,“ sdělil místostarosta Přemysl Zima, který má 
projekty výstavby vodovodu i kanalizace na starosti. „Aktuální harmonogramy 
prací na vodovodu jsou uveřejněny na webu obce v článku „Dostavba vodovo-
du a domovních přípojek“. Povrchy komunikací se budou opravovat po dokon-
čení všech zemních prací v srpnu a září 2019. Kolaudace a uvedení do provozu 
je plánováno ihned po předání díla začátkem listopadu 2019.“

Výstavba vodovodu zdárně pokračuje 
Intenzivně se připravuje i nová kanalizace

Bylo skutečně nutné vykácet stromy  
na Žernovce? 
Dřeviny v ul. Doubecká bohužel musely 
být kvůli stavbě vykáceny. V daném 
místě je skalnaté podloží a práce byly 
prováděny frézou, která by nemohla 
projet. Podle místního šetření prove-
deného pro Krajskou správu a údržbu 
silnic Středočeského kraje, na jejímž 
pozemku se dřeviny nacházely, šlo 
celkem o 13 stromů, z nichž povolení 
ke kácení vyžadovalo pouze pět dosti 
starých ovocných stromů a jedna lípa. 
U keřů šlo o odkopky a nálety, které se 
postupem času neudržovaně rozrostly. 
Ve stromech nebylo nalezeno ani jedno 
hnízdo, takže nedošlo k ohrožení sídel-
ních míst ptáků. Pokud se týká obnovy, 
již v žádosti o povolení kácení je uvede-
no, že obec nahradí vykácené dřeviny 
vhodnými novými stromy v počtu 15 
kusů. Výsadbu budeme kvůli suchu 
provádět až v druhé polovině října.
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SDH Mukařov v Mostě 
V rámci odborné přípravy strojníků jednotky dobrovol-
ných hasičů obce jsme dne 10. března 2019 absolvovali 
Kurz bezpečné jízdy s požárními vozidly. Kurz probíhal na 
polygonu v Mostě pod dohledem zkušených instruktorů. 
K naší jednotce se přidali i hasiči ze sousedního Tehovce. 
První část byla věnována teorii na učebně, kde jsme si 
připomněli specifika hasičských cisteren nejen při běžné 
jízdě, ale i při krizových situacích jakými jsou smyk přední 
nebo zadní nápravy.
 Nabyti teoretickými znalostmi, ale i respektem, jsme po obě-
dě přistoupili k praktickému výcviku. Počasí nám nepřálo  
a vítr s deštěm nás provázely celým odpolednem. Začali jsme 
lehčími manévry a za postupného zvyšování rychlosti pro prů-
jezd jednotlivými disciplínami poznávali chování naší cisterny. 
Vyzkoušeli jsme si manévry na mokrém asfaltu, kluzné ploše  
i aquaplaning.  Poté jsme se přesunuli a protrénovali bezpečný 
průjezd dvojitou zatáčkou a pomyslnou třešničkou na výcviku 
byla kluzná plocha se sedmi stupňovým klesáním zakonče-
ná ostrou zatáčkou. Aby to všechno nebylo jednoduché, jsou  
v klesání zabudovány vodní stěny, které se spouští neplánovaně  
a posádka se jim musí vyhýbat.  I přes finanční náročnost vý-
cviku jsme rádi, že jsme ho mohli absolvovat. Poznali jsme, jak 
se chovají výjezdová vozidla při extrémním brzdění i jak se za-
chovat v krizových situacích a získali zase o trochu větší zkuše-
nosti, které se nám mohou hodit při výjezdech k mimořádným 
událostem.                                 Michal Pokorný, starosta SDH Mukařov

SDH Mukařov – co nového v naší 
zásahové jednotce?
Slunné a suché jarní počasí svádí k vypalování travních porostů 
a bohužel naše jednotka musela zasahovat ve dvou případech. 
8. března jsme společně s SDH Tehovec a HZS Říčany likvidovali 
požár travního porostu mezi Říčany a Kolovraty.  Druhý případ 
se stal na apríla, těsně po půlnoci, kdy jsme vyráželi k menší-
mu požáru travního porostu na Vyžlovce. Oba zásahy se obešly 
bez zranění. V průběhu velikonočních svátků jsme měli výjezd 
k požáru, který byl ohodnocen druhým stupněm požárního po-
plachu, v areálu obchodního centra Lihovar v Říčanech.  Případ 
byl hodně medializován a na likvidaci požáru se podílely téměř 
všechny jednotky z nejbližšího okolí.  V neděli velikonoční byla 
naše jednotka vyslána operačním střediskem k transportu paci-
enta z těžko dostupného terénu v obci Doubravčice. 

Petr Doležel, hospodář SDH Mukařov, zastupitel

Ze života výjezdové jednotky 
a SDH Žernovka
Letošní rok přinesl žernovským dobrovolným hasičům první 
výjezd hned v noci 1. ledna, kdy došlo k požáru v Srbíně. Dal-
ší výjezd k požáru se odehrál 18. ledna, tentokrát v Mukařově. 
24. března pak jednotka zabezpečovala označení místa a říze-
ní dopravy v ulici Českobrodská v Žernovce. Na žádost občanů 
pomáhali hasiči kropením snižovat zvýšenou prašnost způso-
benou výstavbou vodovodu. Jednotka se také rozrostla o dva 
nové členy a byla vybavena detekčním přístrojem pro měření 
CO a metanu. Jeden člen také získal certifikát Technika ochrany 
obyvatelstva. 

Také v loňském roce jednotka nezahálela. Za zmínku stojí pod-
zimní případ požáru komínového tělesa v Žernovce. Bylo velké 
štěstí, že si intenzivního kouře všimly místní občanky, díky kte-
rým došlo k včasnému zásahu a nikomu se naštěstí nic nestalo. 
Na místě se ukázalo, že ač měl komín platnou revizi, byl mimo 
jiné vybaven dřevěnými (!) revizními dvířky. Tento případ uká-
zal, že bohužel ani platná revize automaticky neznamená, že 
stav komína byl kvalifikovaně posouzen. 

V únoru sbor pořádal tradiční hasičský ples, který se i le-
tos odehrál v restaurantu Montgomery. Pro děti pak bylo 
uspořádáno tradiční velikonoční pletení pomlázek. Tak 
jako loni je plánováno pálení čarodějnic na dětském hřišti 
u hasičské zbrojnice, které loni přilákalo mnoho místních.

František Průžek, starosta SDH a technik ochrany obyvatelstva

Akce Čistý Ladův kraj proběhla v sobotu 13. 4. od 9 hodin v ob-
cích Mukařov, Srbín a Žernovka. V Mukařově se úklidu účastni-
lo 10 rodin, v Srbíně také a na Žernovce pouze jeden účastník. 
Děkujeme všem za jejich pracovitost a smysl pro dobrou věc. 
Předpokládali jsme, že dorazí více zájemců, kterým není lho-
stejné, v jakém prostředí žijí, ale i tak se nám podařilo uklidit 
velkou část obcí. Děti dostaly za odměnu pitíčko a tatranku. 
Budeme se těšit, že příští rok se nás sejde ještě více - protože 
tyto akce mají opravdu smysl.                                              Jitka Čurdová
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NOC S ANDERSENEM 2019
Ve dnech 29. a 30. 3. se na naší škole uskutečnil již 
8. ročník Noci s Andersenem.  Obliba této akce stoupá 
a letos se přihlásilo rekordních 260 dětí. Aby se mohly zú-
častnit, musely vyplnit kvíz, který se stal vstupenkou.
Noc s Andersenem je jednou z akcí, kterou svádíme boj v kon-
kurenci populárnějších médií o zájem dětí o rozvoj čtenářství. 
Všichni víme, že dnešní způsob života dětské četbě moc nepřeje 
- knihy soupeří s mnohem většími lákadly od bezduchého vyse-
dávání před televizní obrazovkou k počítačovým hrám. Tento 
stav kritizuje i široká veřejnost. Při výzkumech dětského čtenář-
ství byla zjištěna alarmující skutečnost, že děti opravdu málo 
čtou. Málokterý výzkum vám ale poradí, jak ze začarovaného 
kruhu ven.
Přitom existuje jednoduchá cesta, dát dětem osobní příklad  
a ukázat jim, že číst je veliké dobrodružství. Akci pro děti připra-
vily paní učitelky Vyhlídalová (2. D), Volíková (3. A), Kulhavá (3. 
B), Kadeřábková (3. C), Kohnová (3. D), Profotová (4. A), Zema-
nová  (4. B), Kotrhonzová (4. C), Barták (4. D), Kadeřábková (5. A),  
Kárníková (5. B), Plchová (5.  C). Letos se připojily i paní učitelky  
z II. stupně, (6. A) Hanzlíková, (6. B) Hejduková. Pomoc přišly 
žákyně 8. a 9.tříd. Celou akci zahájila úvodním slovem ředitelka 
Jana Novotná. Program Noci s Andersenem byl naplněný čtením, 
dobrodružstvím, novými informacemi o H. CH. Andersenovi. Čte-
ní probíhalo v jednotlivých třídách, následovaly kvízy, malování, 
prezentace od paní učitelky Exnerové. Děti se samozřejmě nejví-
ce těšily na školní stezku odvahy s tématem: „Kdo se bojí, nesmí  
v noci do školy“, kterou nám připravila paní učitelka Kotrhon-
zová. 
Doufáme, že děti přišly domů nadšené z dobrodružství, které ve 
škole prožily, a těší se na další ročník. Zároveň bych chtěla po-
děkovat všem rodičům, kteří nám zaslali dárky a drobnosti pro 
děti a upekli výborné buchty, koláčky, slané pečivo. Nechyběla 
ani zdravá zelenina a ovoce.  Všechny akce v rámci Noci s An-
dersenem pro děti připravujeme dobrovolně ve svém volném 
čase. V pátek 27. března 2020 se bude náš tým těšit, že se opět 
setkáme!                                          Za organizační tým Kamila Volíková

Vynášení Morany se  koná tradičně 
každý rok na smrtnou neděli. Letos 
toto datum vyšlo na 7. 4. Sraz se konal 
na srbínské návsi, kde jsme se přivítali 
a naučili se říkanky na přivítání jara. 
Morana na nás již čekala, pomohly ji 
vyrobit děti z KKCM. Čekání si děti moh-
ly zkrátit vyráběním malých Moranek. 
Poté se vydal průvod v čele s Moranou, 
za zvuků bubnů a dalších nástrojů 
k srbínskému hřišti. Tam bylo připrave-
no pohoštění a plápolal oheň. Do něj 
jsme za doprovodu tradičních říkanek 
a básniček hodili Moranu a rozloučili 
se tak se zimou. Dětičky si mohly upéct 
buřtík, zahřát se čajíkem, vytvořit si 
velikonoční zápich do květináče nebo 
se svézt na ponících. Všichni jsme si to 
moc užili. Děkuji všem pořadatelům.
Petra Houdková, 
koordinátorka Mateřského centra KKCM



 Obecní zpravodaj (5/2019)                                          Naše talentované děti                                           Strana 6

Překonávám hranice, 
překonávám sama sebe

A to tě opravdu nelákaly 
žádné něžnější sportovní 
disciplíny?
Ale ano, jako malá jsem chodi-
la do taneční školy, ale vždyc-
ky mě více přitahovalo všech-
no, co má motor. Od malička 
jsem tátovi moc ráda pomá-
hala v garáži.

Přece jenom u tohoto spor-
tu hrozí zranění. Nebojíš se?
Nebojím se, to bych nemohla 
jezdit vůbec. Určitý respekt ale 
mám. Ten je důležitý, abych 
se zbytečně nezranila. Holky 
mají přirozeně pud sebezá-
chovy větší, ale to mě právě 
baví – překonávat své hranice, 
překonávat sama sebe. Neho-
dy se stávají a spadla jsem už 
mnohokrát. Modřiny, odřeni-
ny ani nepočítám, ale zlome-
né jsem měla naštěstí jen nárt  
a zápěstí. Mezi motokrosaři se 
říká: „Kdo nepadá, nezrychlu-
je". Tenhle sport bolí, ale stačí, 
když zavoní benzín a jdu do 
toho znovu a po hlavě. 

Jezdí závody čtyřkolek hod-
ně děvčat?
Poslední dobou zájem holek 
o tento sport roste. Samozřej-
mě kluků je stále velká převa-
ha, a tak i v mé kategorii jsou 
převážně kluci. Kluci mě be-
rou v pohodě, jsme kamarádi, 
žádná rivalita mezi námi není, 
naopak se vzájemně podpo-
rujeme a přejeme si úspěch. 

Tento sport asi není jen  
o tom, že sedíš a vozíš se. Je 
potřeba i fyzická kondice?
Musíme být ve výborné kon-
dici, abychom dokázali udržet 
čtyřkolku rukama a nohama 
celý závod. Já na čtyřkolce při 
závodě skoro vůbec nesedím, 
při jízdě musím zapojit celé 
tělo. Trénuji v podstatě celý 
rok. V sezóně trávím většinu 
času na trati a skoro každý 
víkend na závodech. Mimo 
sezónu během zimní přípra-
vy cvičím skoro každý den  
a jednou týdně plavu a jednou 
posiluji s trenérkou. A také se 

Namaluj svého oblíbeného hrdinu
Obecní knihovna Mukařov vyhlásila k březnu – měsíci knihy sou-
těž pro dětské čtenáře, v níž měli libovolnou technikou zobrazit 
svého oblíbeného knižního hrdinu. Porota složená z knihovnice 
paní Alexandry Jeriové, iniciátorky soutěže a dárkyně knižních 
cen, paní Izabelly Halla, a místostarostky Kateřiny Čadilové ne-
měla lehkou práci – sešlo se totiž více než 50 obrázků od dětí 
z 1. až 6. třídy. Po vyřazení prací, které nezobrazovaly knižní, 
ale například filmové hrdiny, porota nakonec vybrala po třech 
vítězích (bez pořadí) v pěti věkových kategoriích. Hodnotila se 
zejména originalita provedení. Všichni vítězové byli pozváni na 
předání knižních cen a diplomů. Vítězné práce si můžete pro-
hlédnout ve vstupu do Kulturního a komunitního centra a také 
na webové stránce knihovny www.mukarovska.knihovna.cz. 
Zájem, který soutěž vzbudila, všechny příjemně překvapil, takže 
na podzim připravíme další, tentokrát literární klání.

Kateřina Čadilová

Patnáctiletá Andrea Malenínská z Mukařova se nevěnuje 
žádnému typicky holčičímu sportu, ale závodí na čtyř-
kolce.  K tomuto sportu ji přivedl kamarád. „Jeli jsme se 
podívat na jeho závody a mně se to okamžitě zalíbilo,“ říká 
Andrejka. „A protože taťka byl vždycky velký motorkář, 
nenechal se dlouho přemlouvat a koupil mi za vysvědčení 
první čtyřkolku Yamahu 90, abych se jen tak svezla po za-
hradě. Za tři měsíce už jsem stála na startu svého prvního 
závodu.“

Úspěchy Andreji Malenínské
 Druhé místo v Cross country v kategorii junior po rok 

2016 a druhý vicemistr Offroad maratonu v kategorii junior 
mladší 2016.
 Vicemistr Cross country v kategorii junior starší 2017.

Druhý vicemistr v německé šampionátu Endurance Masters 
2018 a druhý vicemistr Offroad maratonu v kategorii junior 
starší 2018.
 Dosud jsem závodila v závodech Cross country 

a Offroadech, ale poslední dobou jsem si oblíbila Quadcross, 
který je více techničtější.
 Andrejka svým čtyřkolkám dává jména. Loni jezdila na 

Marshmellow a letos je to Donut.

snažím zapojovat jiné sporty. 
Letošní zima byla bohatá na 
sníh, takže jsem hodně maka-
la na běžkách. 

Chtěla bys poděkovat rodi-
ně za podporu?
Ano, celá rodina mě neuvěři-
telně podporuje, bez nich bych 
to opravdu nezvládla. Taťka se 
stará o technické zázemí, je to 
nejlepší servisman na světě  

a je mojí velkou oporou. Bez 
něj bych nezajela žádný zá-
vod. Musím vědět, že stojí v 
depu a sleduje mně. Mamka 
má na starosti spoustu ostat-
ních věcí od administrativy, 
výstroj, až po jídlo. Celý závod 
stojí u trati a neúnavně fandí. 
Sestra je moje veliká psychic-
ká podpora. Jsme v tom všich-
ni spolu. Jsme rodinný tým Ni-
ssan Kutnohorská.    H. Vlnařová

Vyhlašování výsledků v mukařovské knihovně.
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Mukařovská škola ti na svém webu 
děkuje za vzornou reprezentaci 
v olympiádě v matematice. Baví tě 
matematika?
Ve škole mě baví nejvíc matematika, pří-
rodověda a vlastivěda. V matematice se 
mi zadařilo i před rokem v matematickém 
klokanovi, to je také soutěž pro školáky.

Jak dlouho se věnuješ hře na klarinet?
Učím se na něj hrát třetím rokem v ZUŠce 
pod vedením profesora Sinkuleho. Před-
tím jsem se čtyři roky učil hrát na flétnu  
u paní Vaněčkové.

Klarinet sis vybral sám? Proč právě 
tento nástroj?
Chtěl jsem pokračovat ve hře na dechový 
nástroj. Myslel jsem si, že pro to bude vý-
hodou, že už umím hrát na flétnu. Musel 
jsem ale začínat prakticky od začátku, tr-
valo mi možná půl roku, než jsem se na-
učil správně nátisk. To je způsob, jakým 
přiložíte rty k nástroji tak, aby správně 
zněl. Také nebylo jednoduché naučit se 
dostatečně silně foukat. Nástroj, na který 
hraji, je stejný jako klarinety pro dospělé, 
vyžaduje opravdu silný proud vzduchu, 

Zprávy z Judo club Orion
V únoru se konal tradiční turnaj v Benešově. Judo club  
Orion reprezentovalo 16 judistů – je to zhruba polovina 
dětí z oddílu, které splňují podmínky a mohou závodit. 
Turnaj v Benešově je jeden z největších ve Středočeském 
kraji, a tak sem přijeli závodníci oddílů z celé republiky. 
Díky tomu nebyla nouze o soupeře. Z našich dětí bylo osm 
nováčků, pro které to byl buď úplně první turnaj nebo prv-
ní větší turnaj. Nervozita dětí byla znát a ne vždy se dařilo, 
někdy scházelo trochu rychlosti a štěstí. Přesto náš oddíl 
získal 6 medailí. Mezi nováčky zazářili Tomáš Kynčl 
a Dominik Simandl – oba získali zlato.
Zároveň se ve stejném čase konal mezinárodní turnaj v Dánsku, 
kam odjel s republikovým výběrem náš judista Šimon Radimský 
a podařilo se mu vybojovat ve dvou věkových kategoriích zlatou 
a bronzovou medaili.
Začátkem března se konaly další závody v Lounech a Hradci 
Králové.  Na stupních vítězů se umístili bratři Šimkové a bratři 
Radimští. Tito závodníci už mají mezi ostatními jméno a jsou 
obávanými soupeři.
V klubu máme i plno dětí, které nemají závodní ambice, jen je 
baví gymnastika, rádi cvičí a učí se nové věci. I když se pro ně 
judo nestane životní filozofií, je perfektní sledovat jejich zájem 
a pokroky. Někdy jsou děti i jejich rodiče překvapeni, co se za 

aby hrál. Vybral jsem si klarinet hlavně 
proto, že krásně zní. Opravdu mě baví na 
něj hrát, denně cvičím alespoň půl hodi-
ny.
Loni vyhrál celorepublikovou soutěž...
Ano, získal jsem první cenu v celostátním 
kole Soutěže žáků ZUŠ ve hře na klarinet 
ve své kategorii. Za to můžu poděkovat 
svému učiteli, panu Sinkulemu. Líbí se mi 
jeho lidský přístup a také mě inspiruje, že 
hraje v České filharmonii.
Chtěl by ses také jednou stát 
profesionálním hudebníkem?
Myslím si, že pro mě hudba bude spíš 
koníčkem, ale doufám, že mi ten koníček 
vydrží hodně dlouho. Ještě mě čeká hod-
ně práce, než hru opravdu dobře zvlád-
nu, a také se objevují nové výzvy. Loni 
jsem začal hrát v orchestru říčanské zá-
kladní umělecké školy. To je úplně nová 
zkušenost. Měl jsem moc hezký zážitek, 
když jsme spolu se španělským dětským 
orchestrem hráli na ZUŠ Open, který se 
konal v říčanské Olivovně. Na oplátku 
pojede letos náš orchestr v létě hrát do 
Španělska.
Co kromě hudby tě ještě baví, když 
pominu školu?

jeden nebo dva roky naučily. Mnohdy jsou to dovednosti, kte-
ré se jim jistě hodí po celý život. Hlavní je být v partě, která ctí 
pravidla, fair play a úctu k soupeři. Vyhlížíme už i letní prázdni-
ny a máme připravená tři soustředění, kterých se děti mohou 
účastnit.
Pokud by měl někdo zájem přijít se mezi nás podívat, tré-
ninky máme v úterý a ve čtvrtek v mukařovské škole – vše 
je na našich stránkách www.judoorion.cz. Budu se těšit. 

Lukáš Radimský, trenér 

Mám rád sport, věnuji se atletice v rám-
ci sokola. Na závodech mi vychází hlav-
ně skok do výšky, protože jsem vysoký 
(smích). Také rád lyžuju, bruslím, plavu 
a jezdím na kole. V Mukařově chodím na 
kroužek floorbalu, ale nejezdím na zápa-
sy. Také mám hodně rád přírodu a cesto-
vání. Mým velkým přáním je mít vlastní-
ho psa, ale vím, že bych na něj kvůli všem 
svým aktivitám měl málo času. Rodiče mě 
ve všech mých zájmech podporují, nejen 
v tom mám velké štěstí.
Děkuji za rozhovor a přeji hodně 
úspěchů ve všech tvých aktivitách.

Petra Batók

V létě hrajeme ve Španělsku
Rozhovor s Honzou Parobkem měl být původně o hudbě, mezitím ale nadaný  
jedenáctiletý klarinetista vyhrál 3. místo v okresním kole matematické olympi-
ády. Jeho zájmy jsou všestranné a ještě o něm určitě uslyšíme.
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Kalendář akcí:
KKCM – květen 2019
 9. 5. Křeslo pro hosta 18 h – plukovník 

Mgr. Jan Čáp Ph.D. – kriminalista.
 30. 5. Kavárnička 17 h – Středověké 

cesty Středočeského kraje.
KKCM – červen 2019
 12. 6. Křeslo pro hosta 18 h
 15. 6. 2019 POchod POhádkovým 

LESem 15 h
 27. 6. Kavárnička 17 h – zahrádkářská 

poradna s Františkem Polesným.

 Nabídka letních příměstských táborů 
je na www.kkcm.cz Místa je možné si 
rezervovat již dnes!

 SDH Mukařov bude pořádat tradiční 
DĚTSKÝ DEN S HASIČI.  Uskuteční se 
v sobotu 8. 6. na fotbalovém hřišti. 
Zapište si do kalendáře již nyní.

 ŠKOLNÍ AKADEMIE – ZŠ Mukařov 
srdečně zve 22. 5. a 23. 5. od 16 hodin 
do mukařovské sokolovny.

 Naše třída 4. B se zapojila do projektu 
Abeceda peněz. Protože jsem v týmu re-
klamy, chtěla bych požádat, zda je možné 
uveřejnit pozvánku do Obecního zpravo-
daje. Za 4.B děkuje Lucie Lencová
Žáci z firmy Bublinky uspořádají 
jarmark v Kostelci nad Černými lesy 
v budově České spořitelny 10. 6.  od 
14.00 hod. Na jarmarku bude naše 
firma Bublinky prodávat ručně vyrá-
běná mýdla, svíčky, přáníčka, obrázky, 
záložky, sazenice rostlin atd. Po dobu 
jarmarku je zajištěno občerstvení a 
káva zdarma.

 MUKAŘOVSKÝ PES 18. května
Přijďte si s pejskem zasportovat, předvést 
se společně na voříškiádě nebo psím 
karnevalu. Nemusíte se obávat – soutěže 
nejsou náročné a určitě je zvládne každý. 
POZOR! Zájemci se musí přihlásit na 
e-mailu prihlasky@pintadita.cz Program: 
Canicross 6 km, Dogtreking – procházka 
s úkoly 10 km, Voříškiáda (soutěž o cha-
rizmatického pejska, může to být voříšek 
i čistokrevný), velký psí karneval (maska 
pes + páníček), představení psích plemen 
(obří + mini), představení plemene Vipet 
( mistr ČR a Evropy v coursingu), ukázky 
pes obranář a záchranář, ukázka dogfris-
bee, doprovodné soutěže pro děti a jejich 
pejsky ( např. psí agility, soutěž přines 
buřta ), dětské tvořivé dílničky, skákací 
hrady, oficiální turnaj ve flyballu – po-
řádá klub The Rebels, který patří k české 
flyballové špičce.

Galerie Stará škola – květen
  2. – 29. 5. Světlo dvou generací

Výstava obrazů malíře a skladatele Richarda Pachmana a jeho desetiletého 
žáka Petra Bílka.
2. 5. Zahájení výstavy vernisáží v 17:30 hodin
Vernisáž bude spojena s hudebním vystoupením obou umělců. Občerstvení zajiště-
no. Richard Pachman je spisovatel, výtvarník a hudebník. 

Galerie Stará škola – červen
 1. – 26. 5. Výstava stavebnice Lego

Výzva pro malé i velké příznivce pestrobarevných kostiček – zapojte se s námi 
a obohaťte výstavu svým modelem, který jste vytvořili z Lega! Kontaktujte: 
Jitka Čurdová, tel.: 773 445 645, mail: kultura@mukarov.cz. Čím více toho bude, tím 
lépe! Výstava jistě potěší všechny věkové kategorie!
Více informací na: www.galerie-stara-skola.cz

Výstava velikonočních tradic a zvyků proběhla v Galerii Stará škola od 10. do 30. 4. 
Na výstavě jste mohli obdivovat práci „českých ručiček“ v podobě různě zdobených 
kraslic (drátované, korálkové, vyškrabávané vajíčko, falešný patchwork, quilling…).
Velký zájem byl o komentovanou prohlídku v podání JUDr. Karla Kropíka o historii 
a významu Velikonoc.
Tímto bych mu chtěla poděkovat za jeho čas, trpělivost a odvahu. Ze ZŠ Mukařov 
přišlo průběžně 8 tříd (od 1. A. až po 8. B.) a vždy prohlídku přizpůsobil věku dětí, 
a tím byla tak zajímavá. Já doufám, že se dětem u nás v galerii líbilo a budou se 
vracet. Určitě je to i pro děti příjemné zpestření každodenní výuky v lavici.  J. Čurdová

Beseda na téma: 
Pět let s novým občanským zákoníkem

Proč jsem požádal policii o prošetření? Představte si situaci, že jste zvoleni 22 % voličů 
do zastupitelstva obce. Vaším cílem je zlepšení života v obci, zlepšení průhlednosti rozho-
dování a financování obce. Jako zastupitel nesete odpovědnost vůči obyvatelům 
a odpovědnost za dodržování základních zákonů.
Krátce po zvolení dostáváte konkrétní informace, že ne vše v naší obci probíhá v souladu 
se zákonem a ve prospěch obce. Tedy, začnete se ptát na zastupitelstvu a požadujete 
vysvětlující informace.  Připomínám, že jako zastupitel máte plné právo na všechny 
informace o fungování obce. Jaké je vaše překvapení, když vás nejprve ignorují, následně 
bezdůvodně odmítají informace poskytnout. Jaké máte možnosti, když se jedná o domně-
lé korupční jednání a o nezákonné obohacování.
Pokud nedostanete odpovědi od obce a nelze tedy ověřit opodstatněnost těchto nařčení, 
nezbývá vám nic jiného, než se obrátit na Krajský úřad a následně na policii, což jsem 
udělal.Po konzultaci s policií mi bylo doporučeno, abych podal podnět k prošetření celé 
kauzy a abych uvedené informace do ukončení vyšetřování nikomu nesděloval, což jsem 
dodržel. Byl jsem upozorněn, že jako zastupitel jsem povinen chránit majetek obce 
a chránit zájem obce a v případech opodstatněných podezření jsem povinen nechat celou 
záležitost prověřit, což jsem udělal. Co byste udělali vy?                       Pavel Mádr, zastupitel

Velikonoční výstava se líbila

Poradna Mukařov vás zve 10. června od 18 hod. na besedu s Vlastimilem Zimou, 
dlouholetým pracovníkem Občanské poradny Cesty integrace, o.p.s.  
(www.cestaintegrace.cz). Beseda se uskuteční v prostorách  KKCM.  Připraveno je 
téma  „Pět let s novým občanským zákoníkem“.  Hovořit budeme o vztazích  
(nejen sousedských), povinnosti, odpovědnosti. Program besedy se bude odvíjet 
od témat, které si určí sami návštěvníci.  Přijďte, těšíme se na vás. 
Poradna Mukařov, tel. : 723 575 628, email: socialni.sluzby@kkcm.cz


