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ÚVODNÍK:

Vážení čtenáři,
tento rok znamená pro Obecní zpravodaj 
velký přelom, neboť zastupitelstvo rozhod-
lo, že bude vycházet každý měsíc. Na dal-
ší číslo se tedy můžete těšit již na začátku 
března.  Toto rozhodnutí má své opodstat-
nění, protože Mukařov, Srbín i Žernovka 
jsou dynamické obce, kde žijí aktivní lidé. 
Stále se něco děje, zajímavých zpráv  je 
mnoho a některé informace není možné 
přinášet s prodlevou dvou měsíců. 
Velký posun dopředu, co se týče informo-
vanosti občanů a vzájemné komunikace, 
znamenalo vytvoření diskuzního fóra na 
webových stránkách obce a samozřejmě 
založení facebookové skupiny Mukařov  
Srbín Žernovka. Ačkoliv se na těchto plat-
formách diskuze někdy zvrtne ve slovní 

„Zřídili jsme transparentní 
účet,  na kterém se za nece-
lé dva týdny sešlo úžasných  
19 033 Kč, dalších  2 774 Kč 
věnovali návštěvníci Kulturní-
ho a komunitního centra Mu-
kařov v hotovosti. Po dohodě 
s vedením Domova jsme se 
rozhodli všem seniorům vě-
novat stejné dárkové balíčky, 
aby nikdo nemohl mít pocit, 
že dostal méně než ostatní. 
Také jsme chtěli, aby balíček 
obsahoval dárky pro radost  
i ty užitečné. Podařilo se nám 
sehnat skutečně kvalitní vý-
robky, z nichž většina nese 
certifikát „regionální výrobek“.  
Babičky a dědečkové se mohli 
radovat z přírodního moštu, 
pečeného čaje, hřejivého by-
linného balzámu, přírodního 
mýdla,  andílka z včelího vos-
ku, sprchového gelu a teplých 
ponožek. Navíc jsme objedna-

li  předplatné časopisů, které 
obyvatelé Domova rádi čtou. 
Chtěla bych poděkovat všem, 
kteří se na akci podíleli a sa-
mozřejmě všem dárcům.“ 
Dárky do balíčků spolu s Kate-
řinou Čadilovou nakupovaly, 
balily a osobně předávaly také 
Dana Gaždová a Klára Balíno-
vá. „Byl to pro nás krásný záži-
tek. Většina klientů se s námi 
sešla v jídelně ve společenské 
místnosti, další jsme navštívili 
na pokojích. Bylo úžasné sle-
dovat, že babičky i dědečkové 
mají z dárků skutečnou radost 
a že tyto akce mají smysl. Opět 
se mi potvrdilo, že člověk má 
větší radost z dárku, který vě-
nuje,“ dodala Dana Gaždová. 
Zvláštní poděkování patří Ma-
teřské škole Mukařov, jejíž 
zaměstnanci vybrali částku  
2 100 Kč a děti vyrobily krás-
ná přáníčka, Základní škole 

Radost pro seniory v Mukařově
Spolek Mukařov-sko není aktivní jen před volbami, což 
dokázal i před Vánoci, když zorganizoval krásnou akci pro 
obyvatele mukařovského Domova pro seniory kardinála 
Josefa Berana, kde nyní žije téměř čtyřicet klientů. „Ne-
chali jsme se inspirovat akcí Ježíškova vnoučata a uspořá-
dali jsme finanční  sbírku na pořízení dárků pro seniory,“ 
vysvětluje Kateřina Čadilová. 

Mukařov, která věnovala přá-
ní a dárky od dětí, společnos-
tem Alma Linné, Mýdlárna  
u zámku Teplice a Obchod-
nímu domu FLIP Mukařov  

– všem za významnou slevu 
na dodané zboží a Lence No-
vákové, která věnovala domá-
cí vánoční cukroví.    
                           Helena Vlnařová

přestřelku, přece jenom je moc moc dobře, 
že je máme. Můžeme se svobodně vyjadřo-
vat k nejrůznějším problémům a také o sobě 
více víme. Facebook i chat sleduji i já, abych 
věděla, co vás zajímá. Řešila se například 
nová tělocvična, radary na měření rychlosti 
a oběma těmto tématům jsme věnovali pro-
stor. Zajímá vás i pravoslavná modlitebna 
v Srbíně, kterou určitě „rozebereme“ v ně-
kterém z dalších čísel. Budeme rádi, pokud 
nás na zajímavé téma upozorníte přímo  
a napíšete nám. 
Velkým tématem tohoto čísla je pomoc 
druhým – je úžasné, kolik z vás přispělo na 
dárky seniorům nebo na Tříkrálovou sbír-
ku. Velice aktivní v tomto směru byli i učitelé  
a žáci ZŠ, kteří zorganizovali své vlastní akce 

a také děti z KKCM, jež vyrobily spousty  
přáníček nejen pro mukařovské seniory.
Poděkovat bych chtěla celé redakční radě, 
protože tvořit každý měsíc aktuální, zají-
mavý a vyvážený časopis nebude jedno-
duché a je důležité mít kolegy, kteří dokáží 
pomoci. Díky patří všem, kteří si najdou čas  
a napíší svůj názor, postřeh a jdou „s kůží 
na trh“. Vím, že to není snadné. A když už 
jsem se takto „rozděkovala“, tak ještě do 
třetice skládám poklonu dětem z žákov-
ského parlamentu naší školy. Jejich články 
jsou dobré a vtipné – určitě jim věnujte po-
zornost. Budeme se snažit, aby mukařov-
ská mládež do zpravodaje přispívala více.              
Za celou redakční radu přeji krásný únor.
Helena Vlnařová, šéfredaktorka
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Z jednání zastupitelstva obce
V úvodu prosincového zasedání za-
stupitelé řešili proceduru zpracová-
ní zápisů, která je při zavedené míře 
podrobnosti a stále narůstajícím 
počtu bodů jednání značně časově 
náročná. Přesto bylo rozhodnuto, 
že se forma zápisů nebude zásad-
ně měnit, dodržení zákonné lhůty 
10 dnů pro vyhotovení zápisu ale 
vyžaduje součinnost zapisovatelky, 
starosty i ověřovatelů zápisu.
 Zastupitelé byli informováni o jednání 

se zástupci společnosti LIDL, kteří po-
žadovali snížení dříve domluveného in-
vestičního příspěvku na výstavbu nové 
čistírny odpadních vod, což zastupitelé 
odmítli. 
 Dále se diskutovalo o důsledcích vý-

stavby vodovodu na Žernovce, zejmé-
na pokud jde o poškození místních 
komunikací. Místostarosta P. Zima 
přislíbil sjednání urychlené nápravy 
u stavební firmy, která práce provádí. 
V souvislosti s připravovanou změnou 
územního plánu zastupitelé odmítli 
požadavek na změnu maximální za-
stavěnosti v lokalitě V Chobotu.
 Zastupitelé diskutovali o nastavení po-

platků za svoz odpadu, přičemž P. Zima 
představil svůj návrh, který předpokládal, 
že by občané nadále platili pouze jeden 
poplatek, zahrnující jak komunální, tak 
i bioodpad. Rozhodnutí nebylo přijato  
s tím, že zastupitelé mají zvážit různé 
možnosti; v každém případě je třeba se 
připravit na očekávané dramatické zdra-
žení skládkovného v následujících letech, 
jehož důsledky může částečně zmírnit 
lepší třídění všech typů odpadu a snižo-
vaní jeho celkové produkce.
 Zastupitelstvo schválilo ceny vod-

ného a stočného pro rok 2019: vodné 
– 44,11 Kč za 1m3 včetně DPH, stoč-
né – 47,34 Kč za 1m3 včetně DPH. Do 
cen se promítá i snížení kapacity ČOV  

(reálných 800 obyvatel oproti původně 
projektované hodnotě 1120 obyvatel), 
protože kapacita má vliv na financová-
ní obnovy zařízení, která je zakalkulo-
vána do vybíraného poplatku. 
 Schváleno bylo podání dvou žádostí  

o dotaci – na opravu ulice Spojovací a na 
zavedení automatizovaného systému do 
Obecní knihovny Mukařov.

Lednového zasedání zastupitelstva 
se jako host zúčastnil senátor za 
náš volební obvod Zdeněk Hraba, 
který je zároveň i zastupitelem 
Říčan. Především z tohoto titulu 
mohl několikrát přispět do diskuse 
o projednávaných bodech.
 Znovu se probíral neutěšených stav 

komunikací na Žernovce, jejichž dočasné 
opravy nemají za současných kolísavých 
teplot a srážek žádný velký význam. Se 
zhotoviteli stavby jedná zastupitel F. Chr-
pa i místostarosta P. Zima.
 Starosta rekapituloval poslední vý-

voj okolo požadované výstavby ra-
darů pro úsekové měření rychlosti  
v obci Mukařov. Do Říčan byla předána 
oficiální žádost Mukařova o uzavření 
smlouvy s městskou policií o měření 
rychlosti v Mukařově a jeho částech, 
další instalace radarů je ovšem poza-
stavena. Námitky vznesla jak Policie 
ČR, a to proti hustotě již instalovaných 
zařízení, tak i firma, která systém pro 
Město Říčany provozuje, a požaduje 
vyšší odměnu. Zatím má tedy Muka-
řov pouze ústní příslib, že radary bu-
dou instalovány, jakmile se podaří vy-
řešit všechny sporné body.
 Zastupitelé schválili ceny komunální-

ho odpadu na rok 2019. Prozatím bylo 
upuštěno od radikální změny nastavení 
poplatků, cena směsného komunálního 
odpadu (tj. černé popelnice) se zvyšuje 
oproti roku 2018 o 5 %, cena svozu biood-

padu (hnědé popelnice) se naopak snižu-
je - u menší nádoby o 25 %, u větší o 18 %.
 Byl schválen rozpočet Obce Muka-

řov na rok 2019 a v něm zahrnuté 
veřejnoprávní smlouvy na podporu  
činnosti v obci aktivních spolků a sdru-
žení: SDH Mukařov, SDH Žernovka, TJ 
Sokol Mukařov, Mukařov-sko, Dipona 
a Astra Praha.
 Vedla se delší rozprava o požadavcích 

zastupitele P. Mádra na poskytnutí infor-
mací o činnosti vedení obce a obecního 
úřadu. Starosta i další diskutující souhla-
sili s poskytováním veškerých informací 
potřebných pro řádný výkon funkce za-
stupitele s výhradou poskytnutí citlivých 
osobních údajů zaměstnanců a občanů 
obce. Z diskuse přítomných právníků vy-
plynulo, že na tuto věc zatím neexistuje 
jasný právní názor.
 Dříve projednávaná přístavba ředi-

telny mateřské školy byla odložena, 
protože se zvažuje jiné řešení  v po-
době změny dispozic uvnitř stávající 
budovy. Z agendy stavebního výbo-
ru se dále probírala otázka výstavby 
svodidel podél Pražské ulice, jejichž 
potřebnost ukázala nedávná havárie 
návěsu s osobními automobily, nebo 
např. provedení protihlukové stěny  
u pomníku na Žernovce. 
 Výbor pro veřejný pořádek seznámil  

s návrhem řešení jednosměrných komu-
nikací v centru obce, který mění původní 
návrh z pasportu komunikací. Nové řeše-
ní je nutno projednat s dopravní policií  
a složkami IZS. 
 Místostarostka K. Čadilová informo-

vala o výstupech pracovní skupiny pro 
inovaci obecního webu, která zpraco-
vala zadání pro tvorbu grafiky nových 
stránek a průběžně pracuje na analýze 
obsahu stávajícího webu a jeho přípra-
vě na migraci na nový systém.

Kateřina Čadilová, 2. místostarostka

CENY SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU PRO 2019
80 l (svoz 1x týdně)                   2 300 Kč 
80 l (svoz 1x za čtrnáct dní)     1 500 Kč
120 l  (svoz 1x týdně)                2 650 Kč
120 l  (svoz 1x za čtrnáct dní)  1 800 Kč
240 l (svoz 1x týdně)                 4 350 Kč
240 l (svoz 1x za čtrnáct dní)   3 100 Kč
chataři 850 Kč – částka zahrnuje všechny poplatky, včetně využití kontejnerů a pytlů

CENY SVOZU BIO ODPADU JSOU PRO ROK 2019 NIŽŠÍ
120 l                                             1 300 Kč
240 l                                             1 800 Kč 
Obec chce podpořit využívání biopopelnic, a proto bude v letošním roce svoz bioodpadu dotovat částkou 137 796 Kč. 
Díky tomu lidé zaplatí méně a snad bude méně i černých skládek v okolí Mukařova.

POZOR!
V roce 2019 se 

budou žluté a modré 
popelnice vyvážet 

v jeden den, a to kaž-
dé první pondělí 

v měsíci.
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Zastupitelstvo obce podpořilo instalaci 
úsekových radarů
Jako zastupitel a předseda výboru pro veřejný pořádek a dopra-
vu jsem se hned po volbách zaměřil na zjištění stavu ohledně 
výstavby úsekového měření rychlosti. 
Tuto možnost nám nabídlo město Říčany v roce 2016, a jak dob-
ře víte, některé okolní obce ji využily a chválí si prospěšný efekt 
tohoto opatření na zklidnění dopravy. Naše obec v předchozím 
volebním období tuto možnost nevyužila, jelikož zastupitelstvo 
tento záměr nepotvrdilo. Po několika telefonátech se zástupci 
okolních obcí a s odpovědnými lidmi v Říčanech jsem zjistil, že 
k zahájení celého procesu chybí pouze souhlas našeho zastu-
pitelstva.
Po projednání ve výboru byl tento bod navržen na jednání za-
stupitelstva a na třetím zasedání zastupitelstva obce byl podpo-
řen záměr postavit úsekové radary v našich obcích. Záměrem 
je umístit úsekové radary na čtyřech místech v obci. Na ulicích 
Choceradská, Pražská, Kutnohorská a Českobrodská. Radary 
budou plně hrazeny z rozpočtu městské policie v Říčanech, bu-
dou městskou policií provozovány a veškerý výnos bude ply-
nout do jejich pokladny. Pokud vše dobře dopadne, a záměr 
bude schválen i zastupitelstvem v Říčanech, mohli bychom se 
radovat ze zklidněné dopravy v obci během roku 2019.
Smlouva nepřinese žádný prospěch pokladně naší obce, ale po-
kud nemáme sami v úmyslu pouštět se do nákladné investice 
včetně zajištění provozu a výběru pokut, je to nejlepší možné 
řešení. Kromě zklidnění provozu mohou tyto kamery přispět  
k vypátrání pachatelů kriminální činnosti a současně mohou 
působit jako prevence kriminality v našich obcích.

Pavel Mádr, zastupitel

 VÝBOR PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Povolení ke kácení stromů
Výbor pro životní prostředí absolvoval již tři schůzky, na kterých 
se řešilo převážně povolení ke kácení stromů, neboť je nyní 
na tyto zásahy vhodná doba. Protože se připravoval rozpočet 
obce, museli jsme projednat i finanční požadavky našeho výbo-
ru. Finanční prostředky jsme žádali především na obnovu zele-
ně – chtěli bychom obnovit zeleň ve ulici Sportovní, postupně 
doplnit zeleň u Penny a také chceme například nahradit uschlý 
kaštan před školkou. Větší položka v rozpočtu je věnována na 
úpravu návsi na Žernovce. K této akci chystáme na jaře diskuzi 
s občany.
Škola požádala výbor prostřednictvím žákovského parlamentu 
o umístění více laviček v obci. Nápad umístit více laviček vzešel 
od dětí a my jsme ho rádi podpořili.
Výbor pro životní prostředí má v kompetenci tyto oblasti:
• Spolupráce s lesním hospodářem při údržbě obecního lesa.
• Vyjádření k povolení kácení stromů a keřů.
•  Kontrola stavu veřejné zeleně, podněty k úpravám zeleně, 
návrhy nové výsadby, naučných stezek, odpočinkových míst.
•  Účast na místních šetřeních. 

Miroslav Veselý, zastupitel, předseda Výboru pro životní prostředí

 VÝBOR PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJ 

Stavební poradna
Ačkoliv nám vláda tvrdí, jak se stavební procesy zjednodušují, 
zatím opak je pravdou. Pokud chcete cokoliv postavit, tak je 
proces čím dál složitější, jsou vyžadována další a další vyjádření 
a stavebníka honí úřady od čerta k ďáblu. A tak bych ráda oby-
vatelům našich obcí pomohla radou v případě, že se rozhod-
nete něco stavět, přestavovat či řešit se svým pozemkem nebo 
domem. 
Otevírám tímto malou stavební poradnu,  kde budu přibližovat 
stavební zákon. Pokud budete mít zájem,  poradím i s vaším 
konkrétním problémem, pokud to bude v mé moci. 

Za prvé bych ráda vyvrátila mýtus zvaný „ohláška“. To 
zůstalo v povědomí z minulého stavebního zákona, kdy 
stačilo napsat dopis, přidat obrázek a dát ke schválení na 
obecní úřad. Dnes mohou stavbu povolit pouze na staveb-
ním úřadě (obecném nebo speciálním) – pro nás je to ob-
vykle Stavební úřad v Říčanech.  V současném  stavebním 
zákoně jsou také stavby na ohlášení, ale znamená to něco 
zcela jiného. K ohlášení je třeba mít úplně stejnou doku-
mentaci jako pro stavební povolení, obdobná vyjádření, 
navíc ještě je třeba získat písemně souhlasy všech souse-
dů. Liší se to potom délkou řízení, hlavně tím, že stavby na 
ohlášení se nekolaudují. 

Obecně probíhá schvalování staveb ve dvou kolech:
1. Stavbu musíme umístit – získat územní rozhodnutí, nebo 
územní souhlas 
2. Stavbu musíme povolit – získat stavební povolení nebo pro-
vést ohlášení stavby
Někdy je možné žádat o sloučené povolení a obě kola spojit. 

Ne všechny stavby vyžadují obě povolení, některé stavby je 
možné provést i bez povolení. Které to jsou, je stanoveno ve 
stavebním zákoně (zákon č. 183/2006 Sb. v platném znění). Za 
podmínek uvedených ve stavebním zákoně není třeba žádné 
povolení např. na udržovací práce a stavební úpravy (nesmí za-
sahovat do nosných konstrukcí, nemění vzhled ani způsob uží-
vání stavby, nemají vliv na životní prostředí , neovlivňují požární 
bezpečnost a nejde o kulturní památku), skleníky a bazény do 
40 m2, úpravy terénu, oplocení za určitých podmínek.

Pak jsou stavby, kde stačí pouze územní souhlas (nevyžaduje se 
následně  povolení ani ohlášení). To jsou např. drobné stavby 
do 25 m2 a 5 m výšky umístěné na zahradě (zahradní domek) 
za určitých podmínek, přípojky na pozemek vodovodu, elektro, 
kanalizace, plynu, telekomunikace apod.
Potom jsou stavby, na které je třeba mít územní souhlas + ohlá-
šení, tam patří za podmínek uvedených ve stavebním zákoně 
např. stavby pro bydlení a rodinou rekreaci.

Pokud máte stavbu povolenou – máte stavební povolení nebo 
proběhlo ohlášení stavby, je nutné stavět stavbu dle tohoto po-
volení. V okamžiku, kdy zjistíte, že chcete stavbu postavit jinak, 
než máte zakresleno v projektu, je nutné nechat upravit doku-
mentaci a  požádat stavební úřad o povolení „Změny stavby 
před dokončením“. 
To ale neznamená, že stavbu dokončíte tak, jak chcete, a před 
kolaudací to začnete řešit se stavebním úřadem nebo s obcí! 
V takovém případě se jedná o nepovolenou stavbu a stavební 
úřad může zahájit řízení o odstranění stavby.
Když zjistíte, že chcete postavit stavbu jinak, je nutno stavbu za-
stavit a požádat stavební úřad o povolení změny stavby. V přípa-
dě menších změn stavební úřad může změnu stavby povolit zápi-
sem do stavebnímo deníku, v případě větší změny probíhá řízení 
obdobné s řízením pro stavební povolení či ohlášení.  Pokud bude 
stavba větší, než původní, budete řešit i změnu umístění stavby. 
Hana Zákoucká, radní, předsedkyně Výboru pro územní plánování a rozvoj

Zastupitelé schválili záměr řešit akutní situaci s nedo-
statkem místa v sokolovně pro výuku tělesné výchovy 
sezónním zastřešením stávajícího venkovního hřiště, 
a to formou pronájmu přetlakové haly. Doba pronájmu 
se plánuje na pět let, respektive do rozhodnutí o koneč-
ném řešení. Vzhledem k předpokládané kumulativní 
ceně pronájmu je nutné  projekt řešit formou veřej-
né zakázky.  „Cena včetně manipulace s halou a jejím 
uskladněním v areálu ZŠ se odhaduje na cca 650 tisíc 
korun ročně,“ sdělil P. Zima. „Nyní připravujeme projek-
tovou dokumentaci na přípojky plynu a elektřiny a také 
soutěžní dokumentaci na výběr dodavatele.“                           
                                                                                     Helena Vlnařová
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Myslíme na seniory nejen o Vánocích
Žáci 3.C a 5.A se stejně jako v loňském roce domluvili na 
předvánoční finanční sbírce pro dvě babičky, které žijí 
v Domově pro seniory kardinála Josefa Berana a trápí je 
finanční problémy. 
Během listopadu a prosince děti přinesly libovolnou finanční 
částku, kterou každá třída střádala zvlášť. V pátek 21. prosin-
ce se děti vydaly společně s třídními učitelkami do charitního 
domu a babičkám předaly dvě krásné obálky. Ve 3.C bylo dob-
rovolně vybráno 4 400 Kč a v 5.A se vybralo 4 700 Kč. Velké 
poděkování patří nejen dětem, ale především  rodičům dětí, 
kteří posílali po dětech peníze. Babičky se navíc mohly radovat 
z vlastnoručně vyrobených přání, obrázků a domácího cukroví. 
Nechyběly ani vánoční koledy. Babičky jako poděkování dětem 
věnovaly sladkosti. 
Dojetí ze setkání bylo oboustranné. Skvělé je, že děti jsou  
s babičkami v kontaktu po celý rok. V dnešní uspěchané době 
je správné, že mladá generace nezapomíná na starší spoluob-
čany. Doufáme, že babičkám peníze pomohou, a děti hřeje na 
srdci, že udělaly dobrý skutek.                             Zuzana Kadeřábková

V prosinci se v Hospodě U kostela uskutečnilo tradiční vánoční Setkání seniorů. 
Obec Mukařov tuto skvělou akci pořádá již několik let. 

Letos jsem byla poprvé přizvána i já a jsem za to velmi ráda, protože to bylo velice příjemné adventní odpoledne. Akce pro seniory 
jsou velice potřebné a mám radost, že se u nás v obci na nejstarší spoluobčany nezapomíná.
O úvod se postaraly děti ze ZŠ Mukařov, které přednesly básničky a zazpívaly koledy. Na závěr svého vystoupení děti rozdaly 
vlastnoručně vyrobená přání a výrobky. Krásným a silným zážitkem byla recitace a zpěv obyvatelky Charitního domu – paní Hany 
Hnilicové, která letos v červnu oslaví 90. narozeniny. Patří jí můj velký obdiv. 
K poslechu a později i k tanci hrálo duo Amoroso. K občerstvení dostali senioři kávu a zákusek a později se podávala výborná 
večeře, kterou si všichni chválili.  Poděkování patří paní Jaroslavě Kapustové, která toto setkání organizuje už pěknou řádku let 
(přibližně od roku 1998), R. Semanskému, A. Semanské, Hospodě U Kostela, ZŠ a MŠ Mukařov.       Klára Balínová, Kulturní a sociální výbor

Že Mukařovští umí pomáhat, dokázali i  během Tříkrálové sbír-
ky, která se tradičně koná od 1. do 14. ledna.  Sbírku u nás po-
řádá Farní charita Říčany. Letos se vybralo 93 070 Kč (v celé 
ČR to bylo 117 869 039 Kč), z toho 15 295 Kč přímo v Muka-
řově.  Peníze ze sbírky poputují  například do Domu seniorů  
v Říčanech,  LDN Vojkov, Hospice Dobrého Pastýře v Čerčanech  
a také podpoří konkrétní sociálně slabé rodiny podle doporučení  
sociálního odboru MÚ Říčany. Pro nás je důležité, že výtěžek  
z Mukařova půjde přímo na podporu místního Domova pro 
seniory kardinála Berana. Podle principů Tříkrálové sbírky mají 
získané prostředky pomáhat velkou měrou v místě, kde byly vy-
koledovány. 
Na Tříkrálovou sbírku je možné i nadále přispívat, buď dár-
covskou sms ve tvaru DMS KOLEDA 30 nebo 60 nebo 90 za-
slanou na číslo 87 777. Dále na sbírkový účet 66008822/0800. 
Tříkrálová sbírka přijímá dary celoročně.
„S manželkou máme Tříkrálovou sbírku v Mukařově na starosti již 
více než deset let,“ říká Ondřej Jakob. „Jsem moc rád, že lidé sbírce 
důvěřují a snaží se v rámci možností přispět. Rád bych poděkoval 
všem, kteří věnovali příspěvek, i všem koledníkům, obzvláště  rodi-
nám Peštových a Čepičkových, kteří jako každý rok se sbírkou i její 
organizací výrazně pomáhali.“                                  Helena Vlnařová

My tři králové jdeme k vám...
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Čertovský den je tradičním zpestřením prosincového vyučo-
vání. Žáci devátých tříd navštíví v přestrojení za Mikuláše, čer-
ty a anděly základní a mateřskou školu, odměňují hodné děti  
a domlouvají těm, kteří jsou na černé listině.
Žákovský parlament při té příležitosti vyhlašuje Den naruby.
Všichni žáci i pedagogové mohou přijít přestrojeni za některou 
z postav mikulášské obchůzky, většina tříd prvního stupně má 
tematicky zaměřené vyučování (čertovsky náročné slovní úlohy 
z matematiky, pekelnou písemku z vyjmenovaných slov, výrobu 
andělského lektvaru...) či přímo projektový den, který je zakon-
čen vysvědčením páchnoucím po síře. 
Letos se parlamenťáci rozhodli překvapit místní domov se-
niorů, kam dorazila celá mikulášská tlupa. Přinesli jsme 
vánoční přáníčka, dárek do společenské místnosti a sna-
žili se zanotovat několik koled. Vzhledem k tomu, že žá-
kovský parlament tvoří zástupci ze všech tříd školy, není  
v našich silách sezpívat se. Musíme sebekriticky přiznat, že to na 
našem vystoupení bylo slyšet. O to víc ale zpíváme s nadšením 
a doufáme, že jsme babičky i dědečky překvapili příjemně a ne-
soulad tónů nám odpustili. :)
Moc děkujeme paní učitelce Dinové, že nás v té zimě ochotně 
doprovodila na klávesy.
Rádi bychom s místním domovem pro seniory spolupracovali 
častěji, plánujeme například společné čtení nebo tvoření. Zkusí-
me to na jaře, až bude pro návštěvu vhodnější počasí.

Za žákovský parlament ZŠ Mukařov
koordinátorky Jana Kárníková a Milada Kroupová

V sobotu 12. ledna 2019 se uskutečnila valná hromada. Cílem 
setkání je vyhodnotit uplynulý rok nejen z pohledu činnosti zá-
sahové jednotky obce Mukařov, ale také si říci, co se povedlo, či 
nikoliv.  V roce 2018 jsme se nenudili. Starosta sboru Michal Po-
korný připravil strukturovaný přehled zásahů a dalších aktivit, 
které pořádáme v rámci naší dobrovolné a kulturně společen-
ské činnosti.  V dnešních podmínkách, kdy téměř vše je podříze-
no tvrdé tržní ekonomice, si stále více uvědomujeme obětavost 
našich členů při pořádání kulturně společenských akcí, při ná-
cviku požárních dovedností, včetně péče  o svěřenou techniku  
a prohlubování znalostí stávajících členů zásahové jednotky. 
Velmi důležitá je pravidelná výchova dětí a dorostu, která je klí-
čová pro budoucnost našeho sboru. Zároveň se snažíme zve-
lebovat prostředí naší hasičárny, kde se nám povedlo dokončit 
rekonstrukci sociálního zařízení. Všechno tyto aktivity mají dvě 
podmínky. Je potřeba mít kolem sebe partu nadšenců, které 
prostě baví dobrovolnictví a současně mít dostatek finanč-
ních zdrojů na udržování moderní techniky zásahové jednotky  
a podporu činnosti našeho sboru. Jsme rádi, že dostáváme 
podporu od obce Mukařov a můžeme tak naplňovat nejen plá-
novanou činnost sboru, ale i zásahové jednotky. Na valné hro-
madě jsme ocenili tuto podporu obce udělením mimořádné 
medaile Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Rudolfovi Se-
manskému, starostovi obce Mukařov. Tato medaile byla vydána  
v limitované edici u příležitosti 100 let Československa.  Těšíme 
se s vámi na akcích, které budeme pořádat v tomto roce, ať už 
je to Hasičský maškarní bál dne 9. února v sokolovně, případně 
tradiční Čarodějnice poslední dubnový den, nebo červnový Dět-
ský den s hasiči. 

Petr Doležel, hospodář SDH Mukařov, zastupitel  

Pekelná písemka 
a sírou páchnoucí vysvědčení

Požár kůlny v Srbíně

Dne 19. 12. 2018 se konal již tradiční Vánoční jarmark Základní 
školy Mukařov. Na počátku této akce zazpíval "učitelský sbor" 
známé vánoční koledy. Bylo moc pěkné, že se k učitelům a uči-
telkám přidaly nejen děti, ale i jejich rodiče.
Na této akci jsou návštěvníkům každoročně nabízeny výrobky 
s vánoční tematikou, které si mohou zakoupit za symbolické 
a dobrovolné ceny. I letos se zde nacházel stoleček, u kterého 
žákyně 9. třídy prodávala předměty z různých charitativních 
organizací. Výtěžek této charitativní akce odchází na pomoc 
handicapovaným a nemocným dětem. 
Výsledek letošního jarmarku byl více než úspěšný. Prodejem 
bylo vybráno více než 43 tisíc. Tyto peníze budou použity na 
nákup interaktivní tabule do výuky.
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili a přispěli tak ke zdárnému 
výsledku akce.                      Za všechny ze ZŠ Mukařov,  Jana Novotná

Foto: Lucie Bouzková

Prosinec a přelom roku rozhodně nebyl pro naši zásahovou 
jednotku pohodový a klidný.  Bohužel jsme vyjížděli k pěti po-
žárům v Mukařově a nejbližším okolí. Dvakrát jsme zasahovali 
u požárů plotů, u požáru dřevostavby v Tehově a jednou jsme 
byli povoláni k požáru v hotelu Praha na Vyžlovce, který se však 
nakonec obešel bez našeho zásahu. Největším zásahem byl po-
žár kůlny v Srbíně, který nám byl vyhlášen 3 hodiny po Silvestru. 
V době našeho příjezdu byla kůlna zcela v plamenech. Včasným 
zásahem jsme společně s profesionálními hasiči z Říčan elimi-
novali škody a zásahy se obešly bez zranění. 

Petr Doležel, hospodář SDH Mukařov, zastupitel

Valná hromada SDH Mukařov
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Paní Kotrhonzová, jak 
vlastně vznikl nápad 
založit v Mukařově oddíl 
florbalu?
Ten úplně první tým vznikl 
na popud mých starších dcer  
a také dětí, které jsem ve ško-
le učila. Jelikož jsme byli „dob-
rá parta“, tak jsme vymýšleli, 
jak se spolu vídat i mimo 
školu, a volba padla právě 
na florbal. Postupem času 
narůstal počet dětí – dokon-
ce jsme museli z kapacitních 
důvodů zájemce odmítat. 
V současné době má oddíl 
čtyřicet členů. Rostl i počet 
ochotných dospělých, kteří 
pomáhali s tréninky a zápasy. 
Jmenovat bych chtěla napří-
klad pana Boudu, L. Váňovou, 
pana Zámečníka, pana Paje-
ra, L. Bílkovou, L. Hejdukovou 
a J.Tabáška. 

V loňském roce došlo 
k sloučení se superligovým 
klubem FLORBAL CHODOV 
a vznikl ojedinělý projekt 
Florbal Group. Proč k této 
změně došlo?
Přece jenom jsme nebyli tak 
velký oddíl, abychom dětem  
a juniorům zajistili odpoví-
dající zázemí. Díky tomuto 
projektu můžeme nabídnout 
talentovaným dětem větší 
možnosti, jak se ve florbalu 
rozvíjet. Junioři pak mají mož-
nost pokračovat v kvalitních 
mužských týmech. 

Jaké věkové kategorie v 
Mukařově trénují?
Máme tři soutěžní týmy  
– starší žáci, mladší žáci  
a elévové. Skvěle funguje  
i florbalový kroužek při zá-
kladní škole, který je pri-
márně určen dětem prvního 
stupně ZŠ. Trénujeme dva-

krát týdně v sokolovně, kte-
rá bohužel praská ve švech, 
a proto nemůžeme rozšířit 
tréninky a přijmout více dětí. 
Zájem by určitě byl, ale kapa-
citně to nelze zvládnout. Když 
je volno, jezdíme i do haly do 
Kostelce n. Č. l. Dále máme 
možnost využívat open tré-
ninky na Chodově. Zde se ko-
nají i speciální tréninky  pro 
brankáře. Pár našich dětí bylo 
navíc zařazeno mezi talenty  
a také mají možnost jezdit 
trénovat na Chodov. 

Naplňuje vás nelehká prá-
ce trenérky?
Práce s dětmi mě stále baví 
a naplňuje. Ono to souvisí  
i s mou profesí učitelky – za-
jímá mě, jak se děti chovají 
ve škole a jak ve svém vol-
nu. Ráda pozoruji, jak se děti 
vyvíjejí, radují se z úspěchů,  
a také jak se díky sportu lépe 
vyrovnávají s různými život-
ními situacemi. Těší mě, že 
děti spolu aktivně tráví svůj 
volný čas, učí se spolupraco-
vat, táhnout za jeden provaz.  
A především mám radost, že 
se hýbou a nesedí doma.
Jsem člověk, který miluje 
sport v jakékoliv podobě.  
I mé tři dcery odmala sportu-
jí. Musím jim tímto poděko-
vat, že dokázaly tolerovat, že 
tolik času věnuji jiným dětem 
a ne jim.
Jsem vděčná za všechny do-
spělé, kteří se kolem mne  
a florbalu v Mukařově pohy-
bovali a pohybují, vážím si 
jich za jejich obětavost.  Tako-
vých nadšenců totiž ubývá… 
Jsem moc pyšná na všechny 
naše hráče, kteří tu byli, jsou 
a věřím, že i budou, že dělají 
dobré jméno naší obci.

Helena Vlnařová

Petra Kotrhonzová je nejen oblíbenou učitelkou v místní 
škole, ale také zakladatelkou úspěšného mukařovského 
florbalového oddílu, který vznikl v roce 2008. Ačkoliv za-
čátky nebyly jednoduché, hned v prvním roce se dostavil 
úspěch v podobě čtvrtého místa v přeboru Prahy a Stře-
dočeského kraje, což byl na nováčky slušný výkon. Navíc 
tento „zakládající“ tým u florbalu vydržel až do juniorské 
kategorie, ve které dokázal vybojovat v silné konkurenci 
postup do ligy. 

Jsem moc pyšná na všechny naše hráče

Poděkování patří:
 TJ Sokol Mukařov, Zdeňku Týcemu, který se nám vždy snaží 

vyjít vstříc a najít prostor pro tréninky.
 ZŠ Mukařov, Janě Novotné, která nás od začátku podporu-

je. Školu jsme několikrát úspěšně reprezentovali na různých 
turnajích.
  Jakubovi Tabáškovi, který hraje za muže a především pů-

sobí jako trenér. Začínal s námi od žáčků a nyní sám předá-
vá své bohaté zkušenosti.
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Nejúspěšnějšími reprezentantkami českého akrobatického ro-
kenrolu v loňském roce byla juniorská formace Madonna, v níž 
tančí také Adéla Trnková z Mukařova. Na mistrovství Evropy  
v  Praze získaly dívky čtvrté místo a na mistrovství světa v ra-
kouském Grazu dokonce dosáhly na bronzové medaile.
Díky skvělým výsledkům, kterých dosáhla formace během uply-
nulého roku, získala také trofej za 1. místo v anketě Sportovec 
roku, kterou vyhlašuje Český svaz akrobatického rokenrolu.
Formace Madonna trénuje pod vedením trenéra Jiřího Boháčka 
minimálně 3x týdně. Originální choreografii na téma a hudbu 
Michaela Jacksona vytvořila Zuzana Boháčková. Záznamy ze zá-
vodů, které stojí za to vidět, jsou zveřejněny na YouTube např.  
v kanálu Českého svazu akrobatického rokenrolu.
Taneční škola Twist Říčany je největším rokenrolovým klubem  
v České republice. Na svém kontě má řadu úspěchů a v Říča-
nech pravidelně 2x ročně pořádá mezinárodní závody. Letos se 
na mistrovství světa z Říčan vypravila také dívčí formace Min-
nies, párová formace Twister a dětské taneční páry. V TŠ Twist 
působí kromě Adély také další děti a dokonce i trenérky z Muka-
řova a ze Srbína.                                                                          Petra Batók

Bráchové Samuel (12 let) a Nicolas (10 let) Gurmu ze Srbína 
začali hrát fotbal v pěti letech. Nejdříve si fotbal doslova vy-
nutil Samík a po vzoru staršího bráchy se začal tomuto sportu 
věnovat i Nicolas. Oba začínali v Kolovratech, odkud pochází 
maminka kluků, ale mladé talenty si brzy vyhlídli slavnější klu-
by – Sam hrál za Viktorku Žižkov a nyní za FK Motorlet Praha 
a Nicolas za AC Sparta Praha. Ačkoliv trénují až čtyřikrát týdně 
a o víkendu absolvují zápasy, fotbal je stále baví a zakopat si 
s míčem vyběhnou před dům téměř každý den. „Je to k ne-
víře, ale po celodenním turnaji přijedeme unavení domů, oni 
vystoupí z auta a jdou si kopat,“ říká maminka Iva. A po kom 
jsou kluci tak talentovaní sportovci? Prý po dědovi, který byl 
nadšený kolovratský fotbalista. 

Největší škola taekwon-do ITF Ge-Baek Hosin Sool se 
v podzimních celorepublikových závodech umístila opět 
na nejlepších místech. 
Na celorepublikových závodech středisek talentované mláde-
že soutěžila také Marcela Minaříková z Mukařova. Ta si i přes 
silnou konkurenci dokázala vybojovat stříbrné místo ve spor-
tovním boji. Nesmíme však opomenout ani Kateřinu Jakobovou  
a její starší sestru Annu. Obě rovněž soutěžily ve sportovním 
boji, Kateřině se nakonec podařilo získat bronzovou medaili, 
Anně stříbrnou, stejně jako Marcele. Všem gratulujeme. 
Mistrovství České republiky se tentokrát uskutečnilo ve spor-
tovní hale v Brně o víkendu 10. – 11. listopadu 2018. Dohroma-
dy zde soutěžilo 28 škol s 327 závodníky, z nichž bylo opět 86 
jednotlivců členy naší školy. Celkového vítězství jsme znovu do-
sáhli také díky Marcele, které se v tomto případě podařilo získat 
ve sportovním boji dokonce zlatou medaili, a společně se svým 
týmem starších žákyň si ze závodů odvážela neuvěřitelná další 
tři zlata, z boje, sestav i speciálních technik. Patří jí náš velký dík 
za její účast a úžasný výsledek, kterým k naší výhře přispěla.
Chcete si zacvičit i vy? Přihlásit se můžete kdykoliv během ce-
lého roku. Jen u nás získáte zkoušky na vyšší pásek a výbavu 
(dobok, lapa, chrániče) ZDARMA. Proto neváhejte a přijďte za 
námi každý pátek od 16:00 do ZŠ Mukařov, Školní 88. Trenér 
Daniel Milbach, tel.: +420 728 928 400, vám podá veškeré in-
formace, nebo navštivte náš web na tkd.cz. Nebojte se, stačí 
přijít!                                                Katrin Dejlová, Ge-Baek Hosin Sool

V Mukařově působí nejúspěšnější 
škola Taekwon-do v ČR

Marcela Minaříková (vlevo)

Madonna vládne českému rokenrolu
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Kalendář akcí:
KKCM – únor 2019
 2.- 3. 2. Kurz šití dětských 

botiček

 6. 2. Začátek kurzu hormonální jógy 
od 18 hod. (8 lekcí)
 11. 2. Přednáška o školní zralosti 

– Mgr. Petra Jindrová od 18 hod.
 14. 2. Křeslo pro hosta od 18 hod.
 16. 2. Pohádkový karneval 

v Sokolovně od 14 hod.
 25. 2. - 1. 3. Příměstský tábor pro děti 

od 6 do 10 let (pondělí až pátek od 8 do 
17 hodin)
 28. 2. Kavárnička – historie Mukařova 

od 17 hod.
KKCM novinky:
Otevíráme:    
 Kurz keramiky pro dospělé s Martinou 

Tůmovou (pravidelně v úterý 
od 17 hod.)
 Kroužek Multimédia pro děti ZŠ 

s Danielem Bartákem (pravidelně 
v pondělí od 16 a 17 hod.)
Více informací na: www.kkcm.cz

Program Dipona ÚNOR 
 ŽENA V TRYSKU STOLETÍ

Komedie Zdeňka Podskalského v podá-
ní souboru Jílovští ochotníci, doplněná 
krásnou muzikou.
9. února od 19 hodin
Vstupné: 100 Kč

 POSLEDNÍ VLK V ČECHÁCH
Červená Karkulka, ale trochu jinak
16. února od 15 hodin
Hraje: divadlo INKOGNITO. 
Vstupné: děti 40 Kč / dospělý 60 Kč.

V listopadu se konal již 15. ročník 
úspěšné amatérské soutěže zpěváčků 
od 6 do 15 let. I letos se soutěžilo ve 
čtyřech kategoriích: 6-9 let, 10-11 let, 
12-15 let a v kategorii dvojic. Podmín-
kou je vždy česká nebo slovenská 
píseň.

Děti nacvičují zpěv vždy v předstihu za 
odborného vedení Kateřiny Dinové a kla-
víristky Jany Lipkové. Učí je správně při 
zpěvu dýchat, usmívat se (i přes obrov-
skou trému) a v neposlední řadě i práci  
s mikrofonem. V samotný den se pak děti 
sejdou na generální zkoušce.
Celou akci již poněkolikáté zvučil Viktor 
Hynčík – odborník na slovo vzatý, který 
se sám věnuje muzice, konkrétně hře na 
basu.
V porotě letos zasedla Blanka Nitscho-
vá,  která má letité zkušenosti se zpěvem 
ve sboru. Pan Jaroslav Vorlíček, aktivní 
člen skupiny Mahagon a Lukáš Písařík, 
učitel zpěvu na soukromé konzervatoři. 
Ti společně z celkového počtu padesáti 

zpěváčků vybrali jako absolutní Hvězdu 
hvězd pro rok 2018  Andreu Kaňkovou 
v kategorii 10-11 let. Po celou dobu trvá-
ní akce si diváci volí svoji, tedy diváckou 
Hvězdu. Tou se pro rok 2018 stala Vanesa 
Wohlhöfnerová z nejstarší kategorie.
Další výsledky jsou k vidění na stránkách 
ZŠ Mukařov.
Poděkování patří všem učitelkám, které 
se na akci podílely.
Společně se zakladatelem soutěže Petrem 
Soustružníkem všichni zavzpomínali na 
uplynulé roky a také na Tomáše Berku, 
který Hvězdu společně s Janou Novotnou 
v roce 2010 moderoval a v roce 2013 usedl 
do poroty. Bohužel, tento vynikající muzi-
kant několik měsíců před konáním Hvězdy 
náhle zemřel.
Je třeba poděkovat všem sponzorům, 
bez jejichž přispění by se tato každoroční 
úspěšná akce konat nemohla. Největším 
sponzorem je již tradičně Obec Mukařov. 
Dalšími jsou pak přispěvatelé z řad rodičů 
a příznivců. Moc děkujeme za vaši přízeň.

Jana Novotná

Mukařovská hvězda již 15. ročník

Galerie Stará škola – únor
 2.–28. 2. Umění dřeva

Výstava uměleckých řezbářů Martina Patřičného, Radka Kubiny, Jana Švadlenky
1. 2. zahájení výstavy vernisáží od 18 hod. 
Program kulturního večera:  Josefa Heblák – kytara a zpěv, Martin Patřičný – recita-
ce,  Jan Švadlenka – zpěv.
Občerstvení zajištěno. 

Galerie Stará škola – březen
 9. 3.–3. 4. Výstava Miroslava Dvořáka

Výtvarník, herec, moderátor, zpěvák a pedagog. Působil v Horáckém divadle v Jihla-
vě, v Městském divadle v Mostě, hostoval v Divadle pod Palmovkou a v Národním 
divadle v Praze. Jeho tvář je známá z televizního seriálu Ordinace v růžové zahradě 
2, kde ztvárnil roli lichváře Rudovského. Kromě činoherního herectví se také věnuje 
opernímu a operetnímu zpěvu. V současné době spolupracuje s operní pěvkyní 
Pavlou Štěpničkovou – operní recitál „Koncert nejen pro pana Mozarta“. Věnuje se 
uměleckému přednesu, koncertnímu melodramu (člen společnosti Zdeňka Fibicha) 
a divadlu jednoho herce, za které získal řadu ocenění. Vyučuje jevištní řeč a základy 
herectví na VOŠ herecké v Praze. V agenturách AHA a Descartes působí jako lektor 
rétoriky. Člen divadelní společnosti Indigo Company. Věnuje se výtvarné činnosti  
– osobité koláže „Z trhanců a aldipel“, olejomalby. Často se podílí na výtvarné složce 
inscenací – scéna, kostýmy. Spolupráce s akademickou malířkou Inkou Delevovou. 
Pořádá pravidelné tematické výstavy.
9. 3. 2019 zahájení výstavy vernisáží 
Program kulturního večera: Desátá Múza – Pavla Štěpničková, mezzosoprán, Linda 
Winterová, klavír. Občerstvení zajištěno. 
Více informací na: www.galerie-stara-skola.cz


