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POchod POhádkovým LESem aneb POPOLES 2021
12. ročník POPOLESu je úspěšně za námi. Ani proměnlivé počasí 
nepokazilo skvělou atmosféru této tradiční rodinné akce, při níž 
na 15 stanovištích čekaly na děti úkoly a různé pohádkové bytosti. 
Na POchod POhádkovým LESem přišlo 340 dětí – takto vysoká 
účast nás mile překvapila, ale málem i zaskočila. Ve snaze předejít 
vzniku front jsme sice připravili dva vstupy na trasu (spodní a hor-
ní cestou), i tak se u vstupů a na jednotlivých stanovištích občas 
fronty tvořily, pohodový průběh a náladu účastníků však evidentně  
nezkazily. Na jednom vstupu děti přivítala královna se svými rytíři, 
na druhém zase motýl Emanuel s Makovou panenkou. Na trase pak 
děti potkaly čarodějnici, Jeníčka s Mařenkou, mušketýry, pavouka, 
lesní víly, vodníka a vodnice, čerty a čertice, indiánku, Křemílka 
a Vochomůrku, krásné princezny, Sněhurku s trpaslíky, Šmoulinku 
s její modrou drobotinou a lesní zvířátka. Za splnění všech úkolů si 
pak děti v cíli vyzvedly zasloužené dárečky.

Akci neovlivnilo ani poněkud rozmarné počasí, většina návštěv-
níků byla na déšť připravena. Dětem se líbily nejen připravené úkoly, 
ale velký obdiv sklidily masky pohádkových bytostí. Většinu 
masek můžete vidět na připojené fotografii z tradičního společného 
závěrečného focení.

Velice děkuji všem pohádkovým postavám za jejich čas a pomoc 
při realizaci akce a všem malým i velkým návštěvníkům za účast. 
Těšíme se na shledanou zase příští rok!

 Jitka Čurdová 
Kulturní a komunitní centrum Mukařov

V sobotu 12. června 2021 jsme přivítali další početnou skupinu 
nových občánků. Z 24 pozvaných dětí, které se do Mukařova, 
Srbína a Žernovky narodily od srpna 2020, přišlo v doprovodu 
rodičů, sourozenců a někdy i pra nebo dokonce praprarodičů devět 
děvčátek a osm kluků. Za účasti a pomoci většiny členů kulturního 

a sociálního výboru proběhly slavnostní zápisy do pamětní knihy, 
předání malých dárků i pamětních listů z rukou pana starosty, 
a hlavně společné i individuální fotografování.

 Za Kulturní a sociální výbor 
Kateřina Čadilová

Přivítali jsme nové občánky Mukařova, Srbína a Žernovky
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Intenzivně připravovaný pro-
jekt stavebních úprav staré 
budovy školy (zateplení a re-
kuperace) zastavila zpráva, že 
v souboji o dotační podporu 
jsme zůstali v poli poraže-

ných. (Podpořeno bylo pouze 61 projektů 
z rekordních 707, náš byl hodnocen jako 
190.) Na realizaci musíme hledat jiné dotač-
ní zdroje, zato ale prostředky vyčleněné na 
spolufinancování projektu můžeme věnovat 
na vyřešení akutních problémů ve školních 
budovách. Zejména je to stále silnější pro-

nikání vlhkosti do suterénu a zatékání stře-
chou v nové budově, dále pak rekonstrukce 
kotelny a instalace regulace vytápění ve staré 
budově. Ve výhledu jsou i další investice do 
slaboproudých rozvodů, do zabezpečení 
budov a úpravy zvyšující komfort zejména 
ve společných prostorách školy.

V červnu zahájil dvěma hromadnými ak-
cemi činnost klub pro teenagery Hang Out 
4Teens. První páteční podvečer (4. 6.) byl 
věnován společným sportovním aktivitám 
a posezení u ohně, druhý (18. 6.) společnému 
sledování filmu. Od září se předpokládá, že 

klub bude otevřen pravidelně dvakrát týdně, 
navíc by se každý měsíc měla konat tema-
tická společná akce. Vítáni jsou kluci a holky 
z Mukařova a okolí ve věku 12–17 let, není 
nutné se předem registrovat. Rozjezd klubu 
je financován z evropského projektu Smart 
Rural 21. Více o klubu se dozvíte na webu 
www.kkcm.cz/teens a instagramovém pro-
filu www.instagram.com/hangout_4teens

Kateřina Čadilová, 
místostarostka

katerina.cadilova@mukarov.cz

Vážení spoluobčané, v komu-
nálních volbách roku 2018 
jsme se zavázali dobudovat 
moderní infrastrukturu naší 
obce, kromě vodovodu tak 
zahájit i výstavbu kanalizace 

a čistírny odpadních vod pro ty části našich 
obcí, které ještě nejsou napojeny na centrální 
kanalizační systém. Na mimořádném zastu-
pitelstvu dne 31. 5. 2021 jsme všichni přítom-
ní zastupitelé schválili nezbytný úvěr, který 
potřebujeme pro realizaci tohoto závazku. 

Oslovili jsme sedm bankovních domů, 
tři banky předložily nabídku ve formě návr-
hu úvěrové smlouvy. Jednalo se o Moneta 
Money Bank, Českou spořitelnu a ČSOB.  
Následovala série jednání, upřesňování 
nabídek, podávání průběžných informací 
zastupitelstvu.

Nakonec zastupitelstvo schválilo nabídku 
od ČSOB, a.s. na účelový investiční úvěr na 
výstavbu kanalizace a čistírny odpadních vod 
ve výši 105 mil. Kč. Doba čerpání úvěru je 

do dubna 2023 a následná doba splatnosti 
úvěru je 25 let, tj. do března 2048. Fixní úro-
ková sazba na 15 let činí 2,14 % p.a. Měsíční 
splátka odpovídá 453.382, 54 Kč a úvěr je 
bez zajištění. Celkový rozpočet této inves-
tiční akce dosahuje úctyhodných 234 mil. 
Kč a řadí se k největším akcím realizovaných 
v naší obci. Státní fond životního prostředí ČR 
rovněž odsouhlasil spolufinancování v rámci 
Národního programu Životního prostředí 
(NPŽP) ve výši 125 mil. Kč. 

Investice do infrastruktury jako je vodo-
vod, plynovod, kanalizace jsou nadčasové a je 
potřeba je řešit i s ohledem na předpokláda-
ný rozvoj našeho území a schválené závazné 
dokumenty jako je územní plán naší obce. 
Infrastrukturní projekty nejsou levné a je 
vždy složité „vyhmátnout“ správnou dobu 
na jejich realizaci. Tento typ investice nás 
všechny přežije a bude sloužit našim potom-
kům. Struktura našeho území odpovídá spíše 
městské zástavbě, už dávno nejsme idylická 
vesnička pár kilometrů za Prahou, vhodná 

pro rekreaci pražského obyvatelstva. Jediné 
smysluplné systémové řešení pro tento typ 
infrastruktury je dobudování centrálního 
kanalizačního systému s moderní čistírnou 
odpadních vod. Co se týče ceny tohoto 
řešení, tak si dovolím tvrdit, že je úměrná 
významu a životnosti této stavby. Detaily 
najdete na www.mukarov.cz, kapitola Obecní 
úřad a samospráva > Vodovod a kanalizace > 
Výstavba nové ČOV a kanalizace v Mukařově.

Oceňuji, že jsme se dokázali shodnout 
s našimi partnery v zastupitelstvu a dali jsme 
zelenou této klíčové stavbě. V obci Mukařov 
jsme za posledních dvacet let zavedli plynové 
přípojky, vodovod, část obce již má kanalizaci. 
Zvládli jsme to bez větších přešlapů či pro-
blémů. Nyní máme před sebou dokončení 
poslední části kanalizace a vybudování nové 
čistírny odpadních vod. 

Ing. Petr Doležel, zastupitel,  
předseda finančního výboru
petr.dolezel@mukarov.cz

Aktuality

Informace z finančního výboru obce Mukařov

Plánované investice do školy a start klubu pro teenagery

Dřevěné kříže vznikaly už ve středověku a starověku. Tyto památky se však nemohly 
v terénu nikdy dochovat. Současné dřevěné kříže jsou patrně staré maximálně sto let, 
spíše jsou mladší. A protože tyto kříže na území Mukařova byly již delší dobu v žalost-

ném stavu, rozhodla se obec Mukařov spolu  
s páterem Konstantinem Mikolajkem nechat 
kříže opravit. 

Kříže byly sejmuty a odvezeny do re-
staurátorské dílny v Tismicích. A teď se už 
postupně vrací na svá místa, a to v Mukařově 
před kostel a na hřbitov, a také na rozcestí 
u mlýna Pataki na Žernovce. Rádi bychom 
uspořádali znovu posvěcení těchto křížů. Akci 
předběžně plánujeme na září 2021. Budeme 
vás včas informovat.

 Jitka Čurdová
Kulturní referentka OÚ Mukařov 

Opravy tří dřevěných křížů se ujal restaurátor Jan Přibyl 
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Ke konci roku 2020 ukončila svou dlouholetou činnost kronikářky 
obce paní Jaromíra Pokorná, která práci kronikářky věnovala neu-
věřitelných 17 let. Za tuto obětavou práci jí patří obrovský respekt 
a poděkování.

Po oznámení o chystaném ukončení činnosti tak obec několik 
měsíců hledala nového kronikáře, který by v této činnosti pokračoval. 
Práce kronikáře je velmi krásná, zároveň ale zodpovědná a časově 
velmi náročná. Kronika je úřední dokument, jehož vedení, obsah 
i forma podléhá jednoznačným předpisům daným zákonem. 

Protože mám ráda staré dokumenty i historii, ráda píšu a vždy 
jsem se zajímala o dění v obci, baví mne výtvarná práce a malování, 
oslovil mne starosta obce, zda bych se nechtěla funkce kronikářky 
ujmout. Po určitém čase na rozmyšlenou jsem se rozhodla tuto 
krásnou odpovědnost přijmout. Jedním z důležitých bodů pro mé 
rozhodování byla možnost přenechat tvorbu ilustrací a některých 
pracných nadpisů mé dceři Adrianě, která krásně maluje a učí 
se různé techniky kresby, včetně ozdobného písma – kaligrafie  
(je autorkou obrázku vedle textu.) 

Rada obce dne 15. června 2021 svým usnesením mé jmenování 
kronikářkou potvrdila. 

K tomu, jakým způsobem se kronika má vést, jsou metodické 
pokyny vydané ministerstvem vnitra ČR, další doporučení vydává 
státní oblastní archiv. Popisují, co má být v obsahu kroniky, formy 
členění zápisů v dokumentu, jaký použít druh papíru, inkoustu, ba-
rev a jak má vypadat vazba. Po zvážení možností různých způsobů 
vedení kroniky, které zákon připouští, jsem doporučila na jednání 

rady obce formu ručně psaných 
zápisků perem s kresbami tuší 
a akvarelem, které jsou pro kroni-
ku klasické, vedených na volných 
listech, které se po ukončení kaž-
dého roku a po schválení obsahu 
kroniky svážou do knihy. To by mi 
umožnilo i využití různé formy gra-
fiky vytvořené na počítači, která 
by vkusně doplňovala ruční práci. 
Půjde tedy o kombinaci ručního 
a elektronického vedení kroniky 
formou psaní a tisku na volné listy 
s následnou vazbou. 

Tento způsob vedení nabízí spoustu možností. Především zpří-
stupnění kroniky našim občanům vytvořením klasických i digitálních 
kopií, které by mohly být umístěny na veřejně přístupných místech 
jako je knihovna či galerie Stará škola, případně na webu obce.

Při této příležitosti bych Vás, čtenáře, ráda požádala o poskytnutí 
zajímavých podnětů (události, fotografie, paměti apod.), které by 
mohly být v kronice použity. Můžete je přinést na obecní úřad ke kopii 
nebo poslat elektronicky na e-mailovou adresu kronika@mukarov.cz

Těším se, že se budu moci o výsledky své práce s vámi brzy podělit.

Dana Navrátilová
kronikářka obce

Vážení spoluobčané, vážení 
čtenáři, protože se v těchto 
dnech zvyšuje počet dotazů, 
kdy začneme s výstavbou ka-
nalizace a čistírny odpadních 
vod, a návazně, kdy bude ka-

nalizace fungovat, rád bych Vás informoval 
o aktuálním stavu. Jedním z nezbytných kro-
ků před zahájením výstavby bylo zajištění 
financování celého projektu. Zastupitelstvo 
schválilo zhotovitele stavby, který zvítězil 
s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou, stej-
ně jako technický dozor stavby a všechny 
další nutné profese, nezbytným krokem ale 
bylo také schválení smlouvy o poskytnutí 
úvěru, který finančně pokryje část nákladů 
této stavby (více v příspěvku Ing. Doležela).

Vlastnímu zahájení prací tak brání už 
„jen“ doposud nevydané stavební povolení 
na příjezdovou cestu k centru každé mo-
derní kanalizace, a to čistírně odpadních 
vod. Stavební řízení se na začátku roku 
zkomplikovalo a výrazně zadrhlo na MěÚ 
Říčany, kde byl v souvislosti s omezeními, 
která s sebou přinesla koronavirová nákaza, 
velmi omezen provoz a tento stav stále trvá.

Věc neustále urgujeme a snad už nás od 
vydání povolení dělí jen dny a týdny, takže 
věřím, že k předání staveniště a zahájení by 
mělo dojít o letních prázdninách. A pokud 

vše půjde, jak má, nová kanalizace s čis-
tírnou by měla být v provozu v roce 2023.

V této lokalitě kolem budoucí ČOV bude 
tak rušno nejen z důvodu výstavby kana-
lizace, ale i kvůli plánované rekonstrukci 
silnice I. tř. Kutnohorská, od kruhového 
objezdu až do Kozojed, a mimoto se zde 
chystá dlouho připravovaná výstavba pro-
dejny obchodního řetězce LIDL, která by 
měla být zahájena na podzim.

Kromě toho jsme zahájili stavební řízení 
na provizorní stavební vjezd k ČOV přímo 
z Kutnohorské, abychom minimalizovali 
negativní dopad stavební dopravy na uli-
ce U Požáru a Písecká, a samozřejmě se 
snažíme všechny tyto akce zkoordinovat.

Dalším často diskutovaným tématem  
je nejen návrat dětí do škol, ale také situace 
kolem zápisů do prvních tříd. Kapacitu pro 
všechny žáky z našich tří obcí se podařilo 
zajistit, i když ne všem zájemcům mohlo 
být vydáno potvrzení o přijetí hned v prv-
ním kole. Důvodem pro zdržení/přeruše-
ní přijímacího řízení je zejména čekání na 
kolaudaci odloučeného pracoviště školy 
v Babicích, a dále administrativní lhůty 
úřadů při schvalování navýšení kapacity. 
S plnou odpovědností ale mohu rodiče 
našich budoucích žáků ujistit, že okamžitě 
po vydání rozhodnutí o navýšení kapacity 
budou děti přijaty.

V novém školním roce nás díky obnovené 
meziobecní spolupráci čeká novinka v podobě 
již zmíněného odloučeného pracoviště, ma-
lotřídní školy v Babicích. Jestli se nemýlím, tak 
podobná situace zde byla naposledy v osmde-
sátých letech, kdy po narušení statiky budovy 
naší základní  školy musely být děti rozmístěny 
do nejrůznějších náhradních prostor, včetně 
objektů v okolních obcích. Obávám se, že dnes 
by něco takového již nebylo s ohledem na 
přísné hygienické, stavební a požární předpisy 
možné, mohu ale ujistit, že v případě Babic na 
prvňáčky čekají nově rekonstruované prostory 
s moderními třídami i zázemím.

A s našimi dětmi souvisí i jedna z nejmi-
lejších povinností, a to je vítání nových občán-
ků. Vítání se tentokrát konalo za krásného 
počasí, v parku u obecního úřadu a událost 
byla pro mne milejší o to více, že když jsem 
před „pár“ lety jako zapisovatel psal do naší 
kroniky jména tehdejších dětí, nemohl jsem 
tušit, že jednou budu do naší obce vítat i jejich 
děti. A ještě jednou přidávám dík mladým 
rodičům za to, že si naše obce vybrali jako 
místo pro život.

Přeji vám klidné a slunečné léto a krás-
né, příjemné prožití vašich dovolených nebo 
volných dní.

Rudolf Semanský
starosta obce

starosta@mukarov.cz

Názor starosty...

Život v obci / Názory našich zastupitelů

Novou kronikářkou obce je Dana Navrátilová
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Aktuální informace o výstavbě kanalizace a ČOV
Aktuality

Obec uspěla se žádostí o do-
taci na výstavbu, žádost byla 
přijata a Státním fondem ži-
votního prostředí ČR (SFŽP) 
vloni v červenci odsouhlase-
na k financování z Národního 

programu Životního prostředí (NPŽP). Nyní 
kompletujeme podklady k uzavření smlouvy 
o poskytnutí podpory. 

Je již podepsána smlouva o dílo se zhoto-
vitelem stavby – Sdružením MUKAŘOV, SR-
BÍN, ŽERNOVKA – tvořeném firmami ZEPRIS, 
Ekologická stavební Králův Dvůr, AUBÖCK. 
Podepsána je také s ČSOB, a.s. smlouva o po-
skytnutí účelového úvěru na financování 
vlastních zdrojů stavby kanalizace (viz Rozpo-
čty na webu obce). Vybrán je autorský dozor 
projektanta, probíhá ještě výběrové řízení na 
TDI a koordinátora BOZP. Stavební povolení 
stále vydané sice nemáme, ale dokompleto-
váváme poslední z dokladů k zahájení staveb-
ního řízení, což je vzhledem k omezenému 
provozu říčanského úřadu komplikované. 
S ohledem na tuto skutečnost je možné, že 
stavba bude zahájena až v koncem letních 
prázdnin 2021.

Uvažované milníky projektu předpoklá-
dáme: do září 2021 zahájení výstavby, do 
srpna 2023 ukončení výstavby a zahájení 
zkušebního provozu, vč. zahájení napojování 
domovních přípojek. Kolaudace následuje 

po 12 měsících od uvedení do zkušebního 
provozu.

Je zpracována i dodatečná dokumentace 
na rozšíření kanalizace pro další ulice na-
pojené na novou ČOV Srbín v místech, kde 
nebylo vydáno původní územní rozhodnutí 
(U Požáru k č. p. 417, V Zahradách, Bezová 
slepá odbočka k č. p. 459 a dalším) a probí-
há inženýring k přípravě žádosti o sloučené 
řízení.

Projekt nové kanalizace i domovních pří-
pojek je připraven v souladu s podmínkami 
dotace, která podporuje pouze výstavbu pro 
stávající obydlené objekty (objekt je obýván 
kontinuálně alespoň šest měsíců v roce). 
Z tohoto důvodu, i z důvodu velké rozsáhlosti 
projektu, v rámci hromadného zpracování 
projektu domovních přípojek do projek-
tu nemohou být zahrnuty přípojky pro 
neobydlené domy, či chaty, a zejména 
prázdné pozemky beze staveb.

Dokumentace domovních přípojek je 
připravována ve dvou etapách (výstavba 
přípojek bude probíhat najednou). I. etapa 
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Přemysl Zima
místostarosta obce

premysl.zima@mukarov.cz
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Změna provozovatele vodovodu a kanalizace v obci
Aktuality

Jak jste, vážení čtenáři, možná zaznamenali, 
letos na přelomu června a července dochází 
ke změně osoby provozovatele obecního 
vodovodu a kanalizace. K 30. 6. 2021 končí  
po 20 letech provozování v obci 1.SčV, a.s.  
a to z důvodu, že firmě skončila platnost 
stávající smlouvy o provozování. 

Smlouvu se rozhodla obec neprodloužit 
ze dvou hlavních důvodů. Jedním z nich je 
povinnost vypsání velmi náročného a ná-
kladného koncesního (výběrového) řízení 
na nového provozovatele, pokud je tento 
komerčním subjektem. Je to podmínka 
nejen zákona o veřejných zakázkách, ale 
i poskytovatele dotace, ze které je velká část 
vodovodu a kanalizace vybudována. 

Druhým důvodem je skutečnost, že 
svazek obcí REGION JIH, jehož je naše obec 
členem, koncem roku 2019 odkoupil podíl 
v provozovatelské firmě I.T.V. CZ s.r.o., IČ: 
25675109, která od roku 2011 provozuje 
páteřní vodovodní řad Region jih. Firma je 
nyní „naše“, tedy 100% vlastněná svazkem 
obcí. V případě zadání provozování „své“ 
firmě je tak možné učinit přímo na základě 
ustanovení § 11 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, neboť se 
nejedná o veřejnou zakázku. Rozhodnutí 
o využití „obecního“ provozovatele tak nejen 
uspoří cca 250 tis. Kč za koncesní řízení, ale 
také umožní případné zisky provozovate-
le (nyní cca 2 mil. Kč ročně) přímo využít 
ve prospěch obcí. Obce jsou také tím, kdo 
v I.T.V. rozhoduje o cenové politice a celko-
vém fungování společnosti. Tolik úvodem 
a nyní již konkrétně, co změna bude obnášet 
pro vás, odběratele.

Od 1. 7. 2021 je novým provozova-
telem obecních sítí vodovodu a kanali-
zace a fakturačním partnerem pro vás 
společnost I.T.V. CZ s.r.o., IČ: 25675109, 
nám. Emila Kolbena 460, 251 63 Strančice. 
Kontaktní údaje: e-mail: provoz@itvcz.eu, 
telefon: 323 607 782, 722 201 235 (v pracovní 
dny 7:00–14:00). Úřední hodiny pro veřejnost 
pondělí 7:00–14:00 a středa 9:00–17:00.

Stávající provozovatel 1. SčV koncem 
června provedl odečty vodoměrů pro zá-
věrečnou fakturaci, která proběhne do  
15. 7. 2021. Přihlášky na osazení nových vodo-
měrů přijímal do 30. 6. (tj. tam, kde ještě neby-
ly nainstalovány), ale u přihlášek podaných po  
15. červnu pravděpodobně již nestihl osadit 
vodoměr, takže jej případně bude osazovat 
již nový provozovatel. Výměna stávajících 
vodoměrů se provádí po uplynutí šesti let 
od instalace, termín hlídá a výměnu zajišťuje 
provozovatel.

I.T.V. CZ na základě ukončení vztahu 
s 1.SčV převzala coby nový provozovatel od 
1. 7. stávající databázi smluv na dodávku pit-
né vody a odvod vody odpadní, ale postupně 
ve druhém pololetí 2021 původní smlouvy 
uzavírané s 1.SčV budou nahrazovány 
smlouvami uzavíranými novým provo-
zovatelem. Pro potřeby uzavření nové 
smlouvy prosím za každé vaše odběrné 
místo vyplňte dotazník zde vložený, elek-
tronicky též ke stažení na www.mukarov.cz 
a www.itvcz.eu, který bude sloužit k aktuali-
zaci smluvních údajů o odběrných místech. 
Vyplněný dotazník doručte bez zbytečného 
odkladu na výše uvedené kontakty no-
vého provozovatele, přednostně zasílejte 

elektronicky, nebo doneste k nám na OÚ. 
Na základě vyplněného dotazníku vám bude 
následně k podpisu zaslaná nová smlouva. 

Změna je tedy hlavně administrativní, 
nebude docházet k fyzické výměně vodo-
měrů ani nedojde z důvodu změny pro-
vozovatele k přerušení služeb dodávek 
vody, či odvodu odpadní vody. Určitě ale 
zrušte po 1. 7. 2021 jakýkoliv (hlavně trva-
lý) platební příkaz, nebo SIPO, kterým jste 
poukazovali zálohy na platby vodného 
a stočného! Nové platební údaje se dozvíte 
v nově uzavírané smlouvě. Do doby uzavře-
ní nové smlouvy platby za vodné a stočné 
nebude možné v tomto přechodovém 
období hradit zálohově. Uzavření nových 
smluv je plánováno do prosince 2021, kdy 
bude probíhat první odečet spotřeby, na 
jehož základě bude vodné a stočné hraze-
no zpětně na základě skutečné spotřeby. 
Na zálohové platby, na které jsou mnozí 
z vás zvyklí, bude moci nový provozovatel 
vystavovat doklady až s uzavřením nové 
smlouvy. Cena vodného a stočného se 
nemění, zůstávají v platnosti stávající ceny 
schválené zastupitelstvem v prosinci 2020 
a fakturované za první pololetí 2021. 

V případě dotazů neváhejte kontak-
tovat Ing. Zimu na OÚ Mukařov, e-mail: 
premysl.zima@mukarov.cz, tel. 724 191 
247, nebo zákaznické centrum I.T.V. CZ. 
Věřím, že se nám společnými silami po-
daří změnou provozovatele projít hladce, 
 a že to bude ku prospěchu obou stran.

Přemysl Zima
místostarosta obce

premysl.zima@mukarov.cz

Pandemie zahnala mnoho lidí do slepé uličky, ve 
které si často neví rady. Mnoho rodin i jednotliv-
ců čelí novým, náročnějším situacím, které nejsou 
schopni sami zvládnout. Řešení bývá obvykle blízko, 
jen o něm nevíme.

Cestou z problémů může být právě psychoterapie, 
která pomáhá v řadě nelehkých životních situací. 
Tato služba umí podpořit v hledání ztracené stability, 
pomůže se zorientovat v tom, co právě prožíváme, 
odhalí naše potřeby a pomůže s jejich naplněním. 
Podívat se na svůj problém s někým „z venku“,  
kdo nám dá prostor vypustit emoce, přetlak nebo 
obavy, přináší úlevu a tolik potřebný nadhled.  
Nebuďte na své problémy sami.

Terapeutické centrum MODRÉ DVEŘE nabízí 
pomocnou ruku v podobě individuálních, párových 
nebo rodinných PSYCHOTERAPIÍ ZDARMA. Pokud 
jste rodič samoživitel, pečujete o závislou osobu, 

máte zdravotní hendikep (držitelé OZZ a OZP) nebo 
se cítíte jakkoliv izolováni, máte možnost využít této 
bezplatné služby. Pokud si nejste jisti, zda spadáte 
do tohoto zařazení, i tak nás zkontaktujte – rádi vám 
poradíme a zodpovíme vaše dotazy. Neváhejte, tato 
nabídka je časově omezena. Máte-li pocit, že bychom 
mohli vám nebo vaší rodině pomoci, ozvěte se co 
nejdříve. Jsme tu pro vás.

Psychoterapie je poskytována v našich dvou 
centrech – vyberte si to, které je pro vás nejlépe  
dostupné. 

Terapeutické centrum modré dveře je nestátní 
nezisková organizace, která přes deset let pečuje 
o duševní zdraví obyvatel Středočeského kraje. Kromě 
psychoterapií nabízí tyto služby: sociální aktiviza-
ce, sociální rehabilitace, krizová pomoc, supervize 
a klinický psycholog. Více podrobností naleznete  
na www.modredvere.cz.

CENTRUM V ŘÍČANECH
(Tyrše a Fügnera 105/7, Říčany), 722 065 156

CENTRUM V KOSTELCI NAD ČERNÝMI LESY
(náměstí Smiřických 39, Kostelec n. Č. L.), 721 967 425

Psychoterap ie  –  ces ta ,  k te rá  pomůže  překonat  vaše  prob lémy
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V úvodu mailu mi pan Vavrouš napsal: 
„Práce se dřevem mě živila přes čtyřicet let. Zprvu 
jsem na stromy pohlížel jako na zdroj materiálu 
a mnoho jsem jich pokácel. V posledních desetile-
tích je však vnímám jinak, žasnu nad jejich krásou 
a vitalitou a snažím se, v rámci svých omezených 
možností, ohrožené druhy vysévat, vysazovat a pěs-
tovat.“ A pokračoval: „Chtěl bych Vás v rámci 
Vaší akce upozornit na pozoruhodný javor klen, 
dívám se na něj z okna, často kolem něj chodím 
a jezdím a vždy žasnu nad jeho proměnlivou krá-
sou, ve fázích vegetačních období i zimního klidu, 
i nad jeho monumentálním vzrůstem a tvarem 
koruny. Škoda jen, že je tak ukrytý v zástavbě.“ 
A jeho slova na závěr: „Určitě mě potěší, když 
se o javoru zmíníte a možná si ho proto všimnou 
i další kolemjdoucí.“

Dnes představovaný javor klen má ob-
vod kmene 255 cm (měřeno ve výčetní výšce 
1,3 m nad zemí), strom dosahuje výšky cca 25 
m a šíře koruny stromu je úctyhodných 26,3 m 

(měřeno 15. 6. 2021), zdravotní stav je výbor-
ný. Věk stromu je odhadován na 100–150 let.

Javor klen (Acer pseudoplatanus) je vel-
ký, opadavý a širokolistý strom. Může růst 
do výšky až 40 metrů. Větve tvoří širokou 
a zaoblenou korunu. Mladá borka je šedá 
a hladká; když je starší, odlupují se z ní ne-
pravidelné šupiny. Listy jsou velké a dlouhé, 
s pěti velkými vyrůstajícími laloky a hrubými 
zoubky. Květy jsou zelenožluté barvy, pro-
dukují velké množství pylu a nektaru a jsou 
tak přitažlivé pro hmyz. Okřídlená semena, 
nebo-li dvounažky se tvoří v párech. Když 
jsou zralé, tak se ve větru vrtí k zemi. Padají 
od října a během zimy a následující jaro klíčí. 
Kleny se v příhodných podmínkách dožívají 
maximálně 400 až 500 let (zdroj: Wikipedie).

Děkuji panu Vavroušovi za podnět k na-
psání tohoto článku. Historie stromu a bližší 
informace se sice zjistit nepodařilo, ale za sna-
hu každopádně děkuji paní Pavlíně Anýžové. 

Za poskytnutí starých fotografií děkuji panu 
Vojtěchovi Bočínskému a Veronice Helclové 
za zajištění přístupu pro měření stromu.

Jitka Čurdová,
kulturní referentka OÚ Mukařov

Ze života obce

Mladí hasiči a hasičky v Mukařově, s ohledem 
na období Covidu, už se téměř rok nemohli 
scházet na schůzkách a akcích, jak byli vždy 
zvyklí. Když jsme schůzky obnovili a sešli se 
koncem května, někteří z nás ani netušili, 
zda se ještě přes roušky poznáme. Přeci 
jen v tomto mladém věku se měníme rychle 
a někteří z nás pěkně vytáhli. První schůz-
ka tedy proběhla v oťukávání a zkoušení 
fyzičky, zda jsme ještě způsobilí. Nakonec 

to dopadlo s nerozhodným výsledkem, 
děti si vedly velmi dobře. I přesto se těšíme 
na další fyzické schůzky, neb nám tréninky 
s kamarády a s různou škálou her opravdu 
moc chyběly. Co nás čeká? V polovině června 
se připravujeme na nedělní výlet do okolí, 
zakončený společným buřtopečem, který 
jsme o čarodějnicích nemohli zorganizovat.

Přidej se k nám do týmu vedoucích (asis-
tent, praktikant) mladých hasičů v Mukařově! 

Co potřebuješ? Sílu zvládnout pár dětských 
hlaviček, ale i malých puberťáků, ideálně 
pokud jsi byl i Ty v mládí mladý hasič (není 
to ale nezbytná podmínka). Odměnou Ti 
bude úsměv a jiskra v oku od šťastných 
dětí. Na věku nezáleží, ale na motivaci ano. 
Chceš-li to zkusit, ozvi se na tel. číslo  
724 670 465.

Alžběta Ciknerová, vedoucí kolektivu  
mladých hasičů SDH Mukařov

SDH Mukařov hledá pomocníky

Javor klen v Srbíně na fotografiích v průběhu času, v roce 1970 (vlevo), v roce 2010 (uprostřed) a v roce 2021 (vpravo)

Hledáme zajímavé stromy v Mukařově a blízkém okolí,
které jsou specifické především svou jedinečností, například vzácností výskytu, vzrůstem, stářím 

nebo související legendou. 
V minulých číslech jsem vám postupně představila staré stromy v Mukařově a okolí, které dobře 

znám a jsou svým bytím prostě výjimečné. Nejprve jsem upozornila na památnou lípu srdčitou 
na návsi v Mukařově, v dalším čísle jsem představila památné stromořadí zeravu obrovské-

ho, ukryté při lesní cestě z Mukařova směrem k Babičkám, a v posledním čísle 
jsem se sklonila před bukem lesním – králem Mokliny. Na výzvu spojenou 

s hledáním starých stromů v Mukařově a okolí se mi ozval také  
pan Petr Vavrouš a díky jeho upozornění bych vám v tomto čís-

le ráda představila pozoruhodný javor klen, který se nachází 
v Srbíně, v ulici Do Chobotu č. 12, na stavební parcele č. 68/1,  
GPS souřadnice jsou: 49.9831944N, 14.7384917E.
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Půl roku v Obecní knihovně Mukařov
Ze života obce

Když jsme na počátku roku 2021 s kolegyní 
Petrou Houdkovou přebíraly knihovnu po 
dlouholeté knihovnici paní Alexandře Jeriové, 
byla v celé zemi zvláštní situace.

Přísné podmínky nouzového stavu nám 
dovolovaly mít knihovnu otevřenou pouze 
v omezeném režimu a na telefonické ob-
jednání, a tak jsme ke své lítosti velkou část 
pracovní doby trávily bez čtenářů.

Ale jak se říká, všechno zlé je pro něco 
dobré. Omezení otevírací doby pro nás zna-
menalo více času na seznámení se s provo-
zem knihovny a pochopení systému výpůjček 
a výměn. Teprve v té době jsme zcela doce-
nily pečlivé vedení knihovny v předchozích 
letech, za což patří paní Jeriové nejen naše 
díky. Tato výchozí situace nám mimo jiné 
umožnila hladké navázání na dlouholetou 
spolupráci s knihovnami v Říčanech a Be-
nešově. Jejím cílem je především aktuali-
zace knižního fondu mukařovské knihovny 
prostřednictvím dlouhodobých výpůjček 
knih těchto, podstatně větších knihoven. 
Souběžně pokračuje navyšování množství 
titulů vlastních, především formou nákupu 
knižních novinek a bestselerů. Řadu novinek 
našeho fondu získáváme také díky štědrosti 
těch, kteří se rozhodnou nám své, již přečte-
né knihy darovat. 

Nestandardní provoz s omezením pří-
tomnosti veřejnosti také umožnil, že jsme 
se mohly plně věnovat některým vylepšením 

prostoru a novinkám v oblasti služeb čtená-
řům všeho věku. 

Část knihovny vyhrazenou nejmenším 
dětem tak zútulnil nově zakoupený koberec, 
doplněný stolkem, židličkami a polštáři, aby 
se u nás naši malí čtenáři cítili opravdu dobře 
a mohli si udělat pohodlí podle svého.

V rámci komfortnějšího uspořádání pro-
storu došlo také k přemístění počítače s ve-
řejným přístupem na internet. Jeho uživatelé 
tak mají více klidu a soukromí. 

Neobvyklé okolnosti nám nezabránily 
uspořádat řadu hezkých, a věříme, že po-
vedených akcí, zaměřených především na 
děti. V březnu knihovna vyhlásila výtvarnou 
soutěž s názvem „Namaluj obálku své oblíbe-
né knihy“. Přestože bylo možné zúčastnit se 
pouze „na dálku“, tedy s využitím mailu, pří-
padně vhozením do naší poštovní schránky, 
krásných obrázků se sešlo několik desítek. 
Všichni, kteří tou dobou procházeli Příčnou 
ulicí, si je mohli prohlédnout na plotě KKCM. 

Po uvolnění nejpřísnějších opatření jsme 
s velikou radostí přivítaly v knihovně děti z MŠ 
Mukařov na několika besedách. Na nich se 
děti dozvěděly, jak knihovna funguje, s kým 
a kdy do ní mohou přijít nebo jaké knížky na 
ně u nás čekají. 

Letos poprvé jsme uspořádaly „Pasování 
na čtenáře“ pro děti prvních tříd ZŠ Mukařov. 
Za úspěšné zvládnutí čtenářských dovedností 
děti dostaly nejen diplomy a pár sladkostí,  

ale především průkazku čtenáře naší knihov-
ny s platností na jeden rok. Upřímně doufá-
me, že se všechny děti stanou našimi pravi-
delnými návštěvníky. 

Všem čtenářům přejeme krásné a klidné 
léto a těšíme se na viděnou v knihovně, kte-
rá je i během prázdnin otevřena v běžném 
provozu. Tedy v úterý a ve čtvrtek od 10:00 
do 12:00 a od 13:00 do 17:00.

Zuzana Holoubková,  
Petra Houdková

Duben, ještě tam budem, a květen taky. Letošní jaro zaspalo. 
Teploty zůstaly březnové, nízké. Nálada v mateřské škole je naopak 
vřelá a plná inspirace. Měsíc květen děti zahájily výrobou srdíček 
a přáníček pro svoje maminky k jejich svátku. V průběhu května 
také ukončili naši školkoví studenti Malou technickou univerzitu. 
Malí architekti a stavitelé tvořili stavební plány, budovy a svoje 
vlastní města i vesnice dle své fantazie. Naše nejmenší děti, Myšky, 
vytvořily úžasné knoflíky na šatičky. Velcí předškoláci si pomalovali 
misku na snídaňovou kaši od maminky a taštičku na svačinku do 
školy, nebo na malá, prázdninová tajemství a talismany z letních 
cest a dobrodružství.

Rozvolňující se pandemická opatření umožnila dětem to, na co 
celý rok čekaly, a to je divadélko. Během představení zpívaly, tleskaly 
a velmi si divadelní atmosféru užívaly. Také v knihovně nás s dětmi 
po roce a půl přivítala paní knihovnice a knihovna opět ožila dětský-
mi hlásky. Všichni společně si po dlouhé pauze rádi užívali chvilky 
s knihou, děti, učitelky i paní knihovnice. Panovala zde zvídavá nálada 
a úcta ke knihám. Tímto děkujeme paním z knihovny za trpělivost 
a pochopení. Prožili jsme s dětmi úžasné dopoledne a s několika 
půjčenými knihami se spokojené děti vracely do školky na oběd. 

První červen Den dětí. Den plný zábavy, soutěží, výher a odměn 
u nás probíhal hned 2×. Dny dětské radosti, jak mají být. 1. června 
si děti odnesly misky, dobroty a deset dní nato přijelo hudební 
představení, kde děti tančily, zpívaly, soutěžily a prostě se bavily.

Jako každý rok, i letos jsme se rozloučili s našimi nejstaršími 
dětmi. V Mateřské škole Mukařov dostane každý človíček, který 
nás opouští do základní školy Maturitní vysvědčení předškoláka za 
úkoly, které děti plnily na školní zahradě. Předškoláky čekalo šer-
pování a dárky. Na konec rozloučení přichystala školka překvapení 
pro všechny děti – nanuk. Ten opravdu v parném dni přišel vhod.

Každý rok si společně při loučení popláčeme, děti, učitelé i rodiče. 
Jedna etapa života skončila, věříme, že na roky ve školce budou děti 
rády vzpomínat. Slíbíme si, že na sebe nezapomeneme.

 Za Mateřskou školu Mukařov 
přeje krásné léto a zdraví Dana Horáková 

Květen – vyndej lyže z beden. Červen…
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Galerie Stará škola  / červenec–září 2021
 � 1.–31. 7. Putování po hradech a zámcích ČR a historie  

Mukařovské kecky 

 � 2.–31. 8. Výstava obrazů Martina Paťhy z Říčan 

 � 1.–30. 9. Výstava obrazů a fotografií Evy Karlíkové

S potěšením a velkou radostí, všem přízniv-
cům amatérského divadla oznamujeme, že 
26. června v 19:00 jsme slavnostně zahájili 
již devátý ročník Louňovické letní divadelní 
aktivity 2021. 

Jak už bývá zvykem, na své si přijdou 
nejen děti, ale i dospělí mají opravdu letos 
z čeho vybírat. Na letošním ročníku bude 
odehráno celkem dvanáct výtečných před-
stavení. Od konce června až do začátku září 
budete mít možnost strávit několik kultur-
ních podvečerů na venkovní divadelní scéně 
v areálu Restaurace u Henců v Louňovicích.  

Velký dík posíláme Josefovi Pšeničkovi, 
který je hlavním dramaturgem a režisérem 
divadelního spolku DiPoNa. Nenechal se 

odradit pandemií a již od začátku roku pilně 
organizoval veškeré přípravy, pečlivě vybíral 
vhodná představení a domlouval podmínky 
pro ochotnické soubory, které si rády zahrají 
i v době tak zvaných divadelních prázdnin. 
Samozřejmě by se tato akce neobešla bez 
podpory obcí Louňovice a Mukařov. 

Obrovský dík patří všem sponzorům, 
kteří i v dnešní těžké době ukrojili ze svého 
těžce vydělaného krajíce a podpořili tento 
jedinečný kulturní projekt.

Sledujte tedy pečlivě náš facebook, webo-
vé stránky i web obce Mukařova, kde vám 
vždy včas připomeneme blížící se představení 
s dalšími podrobnostmi. Připomínám, že je 
dobré na představení dorazit alespoň půl 

hodiny před jeho začátkem. Deka, teplý svetr, 
repelent je samozřejmostí pro zkušeného di-
váka, který si rád vytvoří dostatečný komfort 
ve venkovním hledišti při večerních před-
staveních. Zbývá již tedy jen doufat v dobré 
počasí a vaši milou návštěvu. Vstupenky 
je možné si předem rezervovat na emailu 
vstupenky@dipona.eu

ZAČÁTKY PŘEDSTAVENÍ:
dětská od 17:00 
dospělá od 19:00

Těšíme se na vaši návštěvu.
Milan Národa, 

člen DS DIPONA

Louňovická letní divadelní aktivita 2021 má svůj program

LOUŇOVICKÁ LETNÍ DIVADELNÍ AKTIVITA 2021
(areál restaurace U Henců v Louňovicích)

PROGRAM

Za finanční podpory a mediální pomoci

Rezervace vstupenek: vstupenky@dipona.eu

26.6. 19.00 Slavnostní zahájení DIPONA

26.6. 19.15 Hospoda na mýtince DS Jirásek Nový Bydžov

10.7. 19.00 To jsme my! 
Náplavka Grotesque

Náplavka
Lysá nad Labem

11.7. 17.00 Cukrové tintilimintili Divadélko KŮZLE

18.7. 17.00 O červené Karkulce Divadlo Bořivoj 

24.7. 19.00 Motel u rybníka Poločas nápadu

31.7. 19.00 Jezinky Bezinky Divadlo ELF

7.8. 16.00 Strašidýlko z Meterwillu Divadlo Inkognito

7.8. 19.00 Libusche Nové divadlo Mělník

15.8. 17.00 Pasáček vepřů Bářino toulavé divadlo

22.8. 17.00 O věrném Šemíkovi a 
statečném Bivojovi

Divadlo Ančí a Fančí

4.9. 19.00 Pár dní na zkoušku DS Dipona

5.9. 17.00 Alenčiny rošády DS Dipona

MUKAŘOV 

www.mukarov.cz

POUŤOVÝ

 FESTIVAL
kejkle CANDENTIS Scaena

Mukařov 14. 8. 2021

od 14 hodin vystoupí

taneční studio Edity Broukalové

taneční skupina Siderea

Honza Doskočil
& The Release

Divadlo U plotny

ARÉNA

od 1O hodin

jarmark regionálních značek

Pořádá Obec Mukařov
Spolupráce Lunapark Karel Helfer, Ladův kraj 

a Asociace regionálních značek

park u obecního úřadu

VSTUP ZDARMA

Informujeme o prázdninovém provozu Poradny 
Mukařov 

Sociální poradna Mukařov bude i v době letních prázdnin 
v provozu bez omezení, a to po předchozí domluvě na čísle: 
775 276 815 nebo na e-mailu: socialni.sluzby@kkcm.cz.
Klientům poradny velmi děkujeme za projevenou důvěru a nám 
všem přejeme klidné a pohodové léto.
 Za poradnu Mukařov Mgr. Klára Holická


