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Dočká se škola nové tělocvičny? Prozradí starosta
Jak jste možná zaznamenali, 
každým dnem chystané zahá-
jení výstavby kanalizace a čis-
tírny odpadních vod není je-
diným projektem, kterému se 
v obci věnujeme. Z těch větších 

se sluší zmínit probíhající práce na projektu 
chodníku v Žernovce, ale především projekt 
nové sportovní / multifunkční haly v areálu 
základní školy. Stavba by měla stát podél ul. 
U Zelené cesty, a tedy vyplňovat prostor školní 
zahrady mezi základní a mateřskou školou.

Aktuálně se pracuje na studii, na posled-
ním zasedání zastupitelstva již byla dokonce 
zveřejněna vizualizace této budovy. I když 
bylo vidět, že projekční kancelář trochu po-
pustila uzdu své fantazii, dokázal si i laik udě-
lat určitou představu o rozměrech a řešení 
objektu. Zde je na místě připomenout, že 
návrh umístění sportovní haly v tomto místě 
není nic nového. Již v roce 2017, po úspěš-
né dostavbě nové budovy mateřské školy, 
jsme poptali projekční kancelář Pilsprojekt,  
autora projektu nové mateřské školy, zda by 
dokázal v tomto místě (nebo jiném v areálu 
základní školy) navrhnout sportovní halu pro 
potřeby školy i veřejnosti. Již nějaký čas před 
tím byl totiž ze strany ředitelky školy zmíněn 
problém, že stávající prostory pro tělocvik 
přestávají stačit. 

Začali jsme objíždět vesnice a města, kde 
jsme věděli, že v nedávné době vznikly nové 
tělocvičny, a získali tak představu, jak by moh-
la nová školní tělocvična vypadat. A protože 
i s tímto typem staveb měla projekční kancelář 
zkušenosti, poměrně brzy vznikl návrh nové 
sportovní haly, včetně jejího umístění v areálu, 
který se zdál nejvhodnější a nejlogičtější. Pro 
lepší představu pak vznikl i trojrozměrný mo-
del školního areálu se všemi budovami, kde 
byl model sportovní haly k dispozici v několika 
velikostech, v závislosti na možnostech jejího 
budoucího využití. Již tehdy jsme se shodli, že 
hala může být jen tak velká, aby se nám do 
uvedeného prostoru vešla. Sice pak, zejména 
před volbami v r. 2018, někteří kritici ve svých 
komentářích malou velikost sportovní haly 

napadali, ale v průběhu času se ukázalo, že náš 
původní záměr byl vlastně to nejrozumnější.

Velkou překážkou pro další fázi projektu 
však bylo vedení vysokého napětí procházející 
areálem školy právě v místě stavby a ne úplně 
jasné informace o tom, že se v tomto místě 
nachází vysokokapacitní vojenský sdělovací 
kabel. Zahájili jsme proto jednání s ČEZem 
o přeložce vedení a variantně jsme uvažovali 
například o možnosti postavit sportovní halu 
na charitní louce. Avšak nejrychlejší, i když do 
určité míry časově omezené řešení prostoru 
pro tělocvik, spočívalo v úpravě povrchu exis-
tujícího sportovního hřiště vedle budovy školy, 
včetně přípravy na jeho zastřešení formou 
nafukovací haly. 

Pustili jsme se tedy do rekonstrukce, ale 
i zde bych rád připomněl, že jsme byli někte-
rými jednici kritizováni za nevhodnost toho-
to řešení, a ještě před vlastním zastřešením 
hřiště se objevovaly názory, že by mnohem 
vhodnější byla hala montovaná, případně 
vlastně řešená úplně jinak. Tím jsme sice ztra-
tili nějaký čas, ale nakonec se hřiště podařilo 
zastřešit, a letos, pokud správně počítám, 
již třetím rokem slouží nafukovací hala ke 
spokojenosti školy, ale i veřejnosti.

Otázka v úvodu však zněla, zda se škola 
dočká nové tělocvičny. Nutno říci, že i uva-
žované využití  objektu mělo svůj vývoj. Od 
původního záměru čistě sportovní haly, která 
měla mít podle některých představ takovou 
velikost, aby se v ní daly provozovat všechny 
druhy sportů, jsme se přes úvahy, zda raději 
nepřidat specializované učebny, nakonec do-
stali až k myšlence, umístit zde kromě tělocvič-
ny i několik klasických tříd. Je totiž třeba vzít 
v úvahu, že životnost stávajích kontejnerů není 
neomezená, a nelze očekávat, že vydrží déle 
než nějakých deset, možná patnáct let. V této 
souvislosti se také zvažovala možnost postavit 
vedle sebe dva objekty, jeden s třídami a jeden 
s tělocvičnou, ale nakonec převládl názor, že 
budova bude jedna a bude patrová. Takové 
bylo konečné zadání a práce na úvodní části 
projektu tak mohly začít. Zpracování studie 
se ujala projekční kancelář „Legner Görner 

architekti“ jež byla Radou obce Mukařov vy-
brána začátkem léta. Zatím nedořešenou 
otázkou je, zda třídy umístit nad nebo pod 
tělocvičnu. Vše má své pro a proti, s tím by se 
již ale měli vypořádat právě projektanti a svou 
roli bude jistě hrát i cena. My jsme se zatím 
s Katkou Čadilovou věnovali průzkumu, zda 
a v jakém rozsahu lze na takovouto stavbu 
získat prostředky z dotačních titulů. Nutno 
říci, že zatím situace není nijak růžová.

K. Čadilová oslovila na přímo několik mini-
sterstev, zejména ministerstvo školství. Spolu 
jsme pak osobně navštívili ministerstvo finan-
cí, kde jsme zjišťovali, zda se nějaký dotační 
titul připravuje a v jaké výši. Zde jsme však 
zjistili, že připravované výzvy by stěží postačily 
na pokrytí tak čtvrtiny předpokládané ceny, 
neboť lze reálně předpokládat, že cena stavby 
se bude pohybovat kolem 100 milionů korun. 
Prostě – tak příznivou situaci, jaká byla, když se 
nám podařilo v maximální výši získat v r. 2014 
dotaci na novou školu a v r. 2017 na novou 
školku, asi očekávat nelze, nehledě na to, že 
ceny stavebních prací a materiálů mezitím 
neuvěřitelně vzrostly. 

Přesto budeme v projektových pracích sa-
mozřejmě dále pokračovat, neboť, jak se říká, 
kdo je připraven, nebývá zaskočen. A i když 
bychom si jistě všichni přáli krásnou, moderní 
a kreativně řešenou sportovní halu, musíme 
počítat s tím, že projekt od prvotního návrhu 
do realizační fáze dozná zcela jistě úprav, které 
budou respektovat možnosti rozpočtu obce. 

Rudolf Semanský, starosta obce

Jeden z návrhů realizace sportovní haly 
v areálu ZŠ Mukařov 

 Vizualizace: Legner Görner architekti
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Končí druhý MESOH rok

Pořádá za podpory Obce Mukařov

www.mukarov-sko.cz, www.kkcm.cz

Středa 13. 10. 2021 od 18 hodin

Obecní knihovna
Kulturní a komunitní centrum Mukařov, 

Příčná 61  naa také online přenos 

KDY:
KDE:

PODZIMNÍ 
ZAHRÁDKA

živá beseda v knihovně

o všem, co dělat, 
aby nám 
zahrádky přinášely 
celý rok 
radost i užitek

 s Františkem Polesným

kresba vecteezy.com

Z důvodu omezeného počtu míst k sezení 

doporučujeme rezervaci na 

https://youtu.be/9dJRhzNOTX4

NEDĚLE 17. 10. 2021
od 15 hodin u hřiště v Srbíně

DÝŇOVÁNÍ
+ DRAKIÁDA

s sebou: nůž a lžíci na dlabání, ozdoby na dýni, 
draky

na místě: dýně k zakoupení, poníci, buřty

www.kkcm.cz Obec Mukařovwww.mukarov-sko.cz 

Dne 30. září skončil v naší obci druhý tzv. ME-
SOH rok, tedy období, během nějž se počítají 
body, které nám mohou přinést slevu z poplat-
ku za odpady v následujícím kalendářním roce.

I když „kostky jsou nyní vrženy“, tedy 
přesněji, svozy našich popelnic provede-
ny, ještě do konce listopadu máme šanci 
si překontrolovat, zda záznamy v našich 
odpadových účtech odpovídají realitě, 
a – pokud jsme tak už neučinili – vyplnit 
odpadový dotazník a potvrdit inventuru 
stanovišť, to znamená zkontrolovat, že čísla 
nádob uvedená v systému Moje odpadky se 
shodují s čísly na nádobách, které nám stojí 
u domu, a také, že počet osob přiřazených ke 
stanovišti odpovídá realitě.

Vyplnění dotazníku je důležité zejména 
u těch stanovišť, která produkují extrémně 
málo odpadu, což je typicky případ objektů, 
které nejsou celoročně užívané. Pouze s vyplně-
ným dotazníkem a tím potvrzeným závazkem 
ke snižování produkce odpadu je totiž možné 
získat body za celkově malé množství odpadu.  

Zjistíte-li nějakou nesrovnalost, je mož-
né navrhnout její opravu přímo v systému 
Moje odpadky, efektivnější je ale požado-
vanou změnu ohlásit nejlépe e-mailem na 

odpady@mukarov.cz. Pokud nemáte přístup 
k internetu, zavolejte na úřad (tel. 323 660 246), 
váš odpadový účet zkontrolujeme společně. 

Z porovnání prvního a druhého MESOH 
roku plyne, že zapojení domácností je velmi 
vysoké, alespoň základně třídí 81 % a počet cel-
kových získaných ekobodů meziročně narostl 
o více než 10 %. Do odpadového účtu se nám 
aktivně přihlásilo 49 % stanovišť, odpadový 
dotazník vyplnilo 45 % a inventuru stanoviště 
potvrdilo 41 %, zde tedy ještě značné rezer-
vy jsou. Výrazně nadprůměrně třídí asi 180 
stanovišť.

Konkrétní výši poplatku na příští rok stano-
víme na konci roku letošního. Nový odpadový 
zákon nám umožňuje jej zvýšit, zároveň je ale 
prostor pro navýšení hodnoty ekobodu, aby 
ti, kdo k produkci odpadů přistupují zodpo-
vědně, byli skutečně reálně odměněni. Stále 

totiž platí, že narozdíl od sousedních obcí ne-
přenášíme náklady na odpady na občany, ale 
k odpadovému hospodářství přistupujeme 
aktivně. Připravujeme proto i další novinky, 
zejména nákup vlastních nádob na směsný 
odpad (ty současné jsou pronajaté od svozové 
společnosti), nebo možnost platit poplatky za 
odpad online. 

Kdy a jak se to podaří, záleží na součinnosti 
s dodavateli, zároveň bude změna vyžadovat 
i spolupráci občanů. Věříme ale, že jsou to kro-
ky, které přispějí nejen k většímu pohodlí všech 
uživatelů systému odpadového hospodářství, 
ale hlavně k tomu, abychom jen slepě nesledo-
vali trend všeobecného zdražování, ale odpady 
v obci skutečně řídili a aktivně ovlivňovali jejich 
produkci a v budoucnu třeba i způsob jejich 
likvidace. 

Kateřina Čadilová, místostarostka
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Ze školních škamen – část první
Vážení čtenáři, začali jsme 
nový školní rok, a tak se 
sluší ohlédnout za uplynu-
lým obdobím. Prošli jsme si 
a stále procházíme mnoha 
změnami. Chci proto hned 

na úvod poděkovat všem zaměstnancům 
školy – členům vedení a kanceláře, učitel-
skému sboru, vychovatelkám, asistent-
kám pedagoga, pracovníkům kuchyně, 
školníkům a paní uklízečkám – že spo-
lečně přiložili k ruku k dílu a daří se nám 
postupně zavádět mnoho inovací, které 
zlepšují podmínky pro vzdělávání žáků.

Rosteme
1. září nastoupilo do naší školy 61 prvňáč-

ků. Ne všichni však přišli do Mukařova. Škola 
se nově rozšířila o detašované pracoviště 
v Babicích, kde byla po 34 letech obnovena 
výuka a kam chodí 13 babických prvňáčků do 
krásně zrekonstruovaných prostor. Na tomto 
místě chci poděkovat oběma pánům staros-
tům z Mukařova i Babic, že přišli prvňáčky 
a jejich rodiče přivítat v jejich slavnostní den, 
ale také zastupitelstvům obou obcí a jejich 
delegátům, že celému projektu rozšíření 
školy dali šanci, i když se nejednalo o lehká 
vyjednávání. Školu tak aktuálně navštěvuje 
678 žáků a svou velikostí odpovídá velkým 
pražským sídlištním školám. Rozrostl se i pe-
dagogický sbor. Aktuálně je nás již 40 učitelů, 
9 vychovatelek školní družiny, 9 asistentek 
pedagoga, 1 speciální pedagožka a od října 
nově i školní psycholožka.

Stavíme a opravujeme
Vzhledem k dlouhodobému zanedbání 

technického stavu budov se za spolupráce 
rady obce Mukařov a školy podařilo během 
prázdnin identifikovat, naplánovat a zajistit 
realizaci několika významných oprav. Ve 
sklepě nové budovy, kam se dostává vlh-
kost, byly oklepány všechny omítky do výšky 
půl metru a nahrazeny sanačními lištami 
a sanačními omítkami, aby se snížila vlhkost 
stěn a zamezilo se růstu plísní. Stejně tak 
byla opravena střecha školní jídelny i nové 
budovy, kam opakovaně několik let zatéka-
lo. U vstupu pro žáky do staré budovy byly 
opraveny nabobtnalé omítky, které hrozily 
pádem na hlavy přicházejících žáků. Velice 
děkuji p. Šplíchalovi a jeho týmu řemeslníků, 
se kterými toto všechno stihl během jedno-
ho měsíce, aby žáci mohli nastoupit 1. září. 
Stejně tak děkuji paní uklízečkám, které 
s vypětím všech sil a přesčasů uvedly školu 
do důstojné podoby pro zahájení školního 
roku. Naplánováno je ještě několik dalších 

nutných oprav, které však mohou probíhat 
i za přítomnosti žáků ve škole.

Vedle těchto projektů řešících havarijní 
stav některých částí budov jsme vybudovali 
také zázemí pro administrativní tým školy na 
staré budově. Nově tak má škola centrální 
administrativní bod u paní asistentky, od které 
mohou příchozí postupovat dále do „zástup-
covny“, k paní provozní manažerce nebo do 
ředitelny. Shodou okolností se tak ředitelna 
vrátila na místo, kde byla před 61 lety, kdy 
se škola otevírala. Vytvořili jsme také zázemí 
pro speciální pedagožku a prostor pro škol-
ní psycholožku. Dokončují se ještě práce na 
„sběrné sborovně“ pro pedagogy, kteří nemají 
vlastní kabinet. Změnami využití místností 
škola vytvořila kabinet TV a HV, kabinet fyziky 
a matematiky, přírodovědnou učebnu s kabi-
netem, učitelskou knihovnu a archiv. Podařilo 
se nám tak sjednotit výukové pomůcky z celé 
školy a získat o nich lepší přehled.

Po všem tom bourání, stěhování a stavění 
postupně sjednocujeme vizuální styl školy. 
Na tomto procesu se významně podílí paní 
provozní manažerka Bitalová a vše konzul-
tujeme s interiérovým architektem. Na staré 
budově zmizelo dřevěné bednění ze 70./80. 
let a nahradila je jednotná omyvatelná de-
centní světle šedá výmalba do cca 120 cm 
výšky. Stejně tak jsme překryli strakaté barvy 
průvlaků a stěn čistou bílou. Ve výrobě jsou 
již nové červené nástěnky z pletiva, na které 
brzy začneme umisťovat vzdělávací projekty 
pro žáky. Připravuje se již také první vernisáž 
žákovských prací ve spojovacím krčku.

Pečujeme o duši
Od 1. října s finanční pomocí Šablon III 

do našeho pedagogického týmu nastoupila 
školní psycholožka PhDr. Hana Pucherová. 
Jelikož je to v naší škole funkce nová, budeme 
se postupně seznamovat s nabídkou služeb, 
které tato role poskytuje. Základem je však 
to, že pokud se jakýkoli žák během výuky 
dostane do krizové situace, která přesahuje 
možnosti učitele, je mu v určených dnech 
a časech k dispozici. Stejně tak, pokud si žák 
bude procházet náročnou životní fází, může 
se souhlasem zákonných zástupců docházet 
na pravidelné konzultace. Pokud budou ob-
tíže žáka zasahovat i do rodinného systému, 
mohou rodiče využít konzultačních hodin 
a s paní psycholožkou se poradit. Paní psy-
choložka však bude k dispozici také učitelům, 
kteří s ní mohou probrat nejen způsob práce 
s žáky, ale také své osobní záležitosti souvi-
sející s prací učitele, abychom předcházeli 
vzniku a rozvoji syndromu vyhoření, kterým 
jsou učitelé v ČR ve zvýšené míře ohroženi. 

Podrobnější informace budeme postupně 
uveřejňovat na webu školy.

Vzděláváme se
Na konci minulého a začátku nového škol-

ního roku si celý sbor prošel několika vzdělá-
vacími kurzy. Zcela zásadní je kurz Formativní 
hodnocení I a II od společnosti EduLab, který 
předznamenává směr, kterým se budeme 
v hodnocení a rozvoji žáků ubírat. Jedná se 
o systém založený na poskytování průběžné 
zpětné vazby na vzdělávací pokrok každému 
žákovi, stanovování individuálních cílů a rozvoj 
talentů. Neopouštíme známky, ale dáváme 
jim nový význam – je to zpráva o tom, kam se 
žák po vynaloženém úsilí (ve formativní fázi) 
dostal. Z toho důvodu bude postupně celkové 
množství známek klesat, neboť i pedagogický 
výzkum ukazuje, že známkování nevede ke 
zlepšování výsledků učení.

Vedle tohoto kurzu jsem mohl bezplatně 
využít lektorské licence z mého předchozího 
působiště v Jules a Jim a proškolit sbor v té-
matech: Šikana – identifikace a prevence, Jak 
udělat adapťák a Základy vedení třídnických 
hodin. Učitelé na to navázali, neboť každé pon-
dělní ráno probíhají ve škole třídnické hodiny.

„Sladká“ tečka
Na závěr mi dovolte, abych Vás informo-

val o změnách ve školní jídelně. Nově je ve-
doucí školní jídelny paní Petra Skalická, která 
Vám ochotně pomůže s řešením problémů 
při objednávání jídel apod. Během prázdnin 
jsme navázali spolupráci se společností Eko-
landia, která nám pomáhá se sestavováním 
jídelníčku, výběrem surovin a hlavně, dopo-
ručila nám nového šéfkuchaře. Do týmu na-
šich paní kuchařek tak přibyl p. Petr Homola, 
který načerpal své kuchařské zkušenosti mj. 
i v oblíbeném řetězci pražských restaurací 
Ambiente. A je to poznat! Chodí nám pochval-
né maily na chuť, vzhled i kvalitu stravy od 
rodičů i vedoucích zájmových kroužků, jimž 
o tom žáci vypráví. A to je nejlepší reference! 
Ještě zbývá nějaká volná kapacita pro externí 
strávníky. Pokud byste měli zájem také ode-
bírat naše obědy, budete vítáni.

Jak vidíte, ve škole se toho odehrává 
opravdu hodně, a to školní rok teprve začal. 
Ještě jednou děkuji všem spolupracovníkům 
za jejich nasazení při všech změnách, které 
probíhají. Pevně věřím, že i příště pro Vás bu-
deme mít mnoho zajímavých novinek ze školy.

Ve druhé části článku se dočtete např. o novinkách 
ve výuce angličtiny či o digitalizaci naší školy. Těšte 
se již v listopadovém Obecním zpravodaji.

Lukáš Kohoutek, ředitel ZŠ Mukařov
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90 let od založení SDH Mukařov 
Sobě ku cti, obci ku prospěchu, bližnímu ku pomoci
Vážení spoluobčané, 

v sobotu 28. srpna 2021 oslavil náš sbor  
90 let od svého založení v roce 1931. Slav-
nostní den byl zahájen soutěží družstev 
z Babic, Doubku, Jevan, Mukařova, Tehovce, 
Všestar a Žernovky. Závodilo se v netradiční 
disciplíně – jednotky měly za úkol vytvořit 
dopravní vedení od hydrantu, překonat pře-
kážky, naplnit dva terče a poté veškeré vyba-
vení co nejrychleji zase zabalit. Samostatnou 
soutěží byla střelba na terče ze vzduchovky. 
Před dalším programem se družstva občer-
stvila guláškem, který pro nás připravil pan 
Sapík z Klokočné. 

V 13:30 následovala ukázka dovednos-
tí mladých hasičů v provedení požárního 
útoku – královské hasičské disciplíny, která 
se dětem pěkně vydařila. V tuto dobu se 
už zaplnil areál hasičárny včetně prostoru 
před ní a všichni nedočkavě vyhlíželi další 
plánovanou ukázku – vyproštění osob z ha-
varovaného vozidla, kterou pro nás zajistila 
jednotka směny C profesionálních hasičů 
z Říčan. Před samotnou ukázkou byli pří-
tomní seznámeni se zásadami bezpečnosti 
v případě vzniku dopravní nehody. Poté jsme 
sledovali celý postup v záchraně a vyproštění 
dvou pasažérů. 

Poslední ukázkou celého dne bylo vystou-
pení hasičů z Vrančic, kteří nám předvedli 
historický výcvik s hákovými žebříky. Tato 
sestava pocházela z roku 1905. 

Krátce po 16:00 byl zavelen nástup všech 
jednotek. Slavnostnímu vyhlášení výsledků 
přihlížel starosta obce pan Rudolf Semanský 
a první náměstek starosty OSH Praha-východ 
pan Karel Stehlík. Starosta hasičů Michal  
Pokorný seznámil přítomné s událostmi, 

které provázely hasiče v Mukařově od posled-
ních oslav v roce 2016. Poděkoval všem, kteří 
se na pestré činnosti sboru podíleli a podílejí. 
Členové sboru převzali ocenění za věrnost 
a mimořádné zásluhy. František Pokorný 
obdržel netradiční Řád zlaté vařečky. Z rukou 
pana Stehlíka převzal náš sbor Medaile sva-
tého Floriána udělenou Krajským sdružením 
hasičů Středočeského kraje. Následovaly pro-
jevy hostů včetně starosty obce, který předal 
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sboru sošku patrona všech hasičů –  Svatého 
Floriána – a aktivním členům dárkové ba-
líčky. Poslední částí nástupu bylo vyhlášení 
výsledků soutěží, předání cen a poděkování 
všem soutěžícím za účast. V té době již byly 
ugrilovány krůty a na svém místě připrave-
na skupina Růža Band, která nás hudebně 
doprovázela až do večerních hodin. 

U příležitosti našeho výročí jsme vydali  
fotoknihu, jejíchž několik výtisků věnujeme 
i naší místní knihovně v Mukařově. Nalezne-
te zde informace o činnosti sboru, zásazích 
i technice, kterou jsme postupem času obno-
vovali, stejně jako náš hasičský dům. Součástí 
knihy je pohled do běžného roku našeho sbo-
ru, tedy přehled akcí, jež tradičně pořádáme 
nebo se jich účastníme jako spolupořadatelé. 
Jak už to bývá, mnohdy zachytí fotografie více 
jak mnoho stran textu. I to byl jeden z důvodů, 
proč jsme zvolili právě fotoknihu.

Chtěl bych upřímně poděkovat všem 
členům, kteří se na této pestré činnosti  

podíleli, podílí a věřím, že i nadále budou 
podílet v letech následujících. Uvědomil jsem 
si, jaký ohromný kus práce je za námi. Jak je 
důležité fungování sboru nejen pro kulturně- 
-společenský život v obci, ale i pro zajištění 
bezpečnosti našich spoluobčanů a občanů 

okolních obcí. Děkuji i našim spoluobčanům 
za podporu, kterou nám vyjadřujete. Těším 
se s vámi na viděnou při dalších akcích po-
řádaných naším sborem.

Michal Pokorný, 
starosta SDH Mukařov

Ze života obce
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Projíždíme-li naší krajinou uvědomíme 
si, že představuje pestrou mozaiku lesů, 
rybníků, potoků, polí, luk, pastvin, vesnic. 
Při hledání zajímavých, starých či památ-
ných stromů nezůstaneme tedy pouze u nás, 
ale podíváme se kousek za hranici našeho 
okresu.

Jeden z nejrozsáhlejších komplexů buko-
vého lesa ve středních Čechách se nachází 
na pravém břehu Jevanského potoka mezi 
obcemi Louňovice, Vyžlovka, Jevany, Černé 
Voděrady a Struhařov. Hlavním předmě-
tem ochrany jsou kyselé a květnaté bučiny  
s typickou flórou a faunou.

Území o ploše 653 ha bylo v roce 1955 
vyhlášeno Národní přírodní rezervací. Pro 
tento areál je charakteristický starý bukový 
porost a naleznete zde zajímavé geologické 
jevy, které pochází z počátku čtvrtohor. V této 

oblasti žije mnoho zvířat, zvláště ptáků jako 
například ledňáček říční, volavka popelavá, 
lyska černá, čáp černý, sojka, holub doupňák 
nebo datel černý. Mezi savce, které tu mů-
žeme spatřit patří prase divoké, kuna skalní, 
jezevec lesní nebo např. netopýr. V tomto 

překrásném prostředí jistě načerpáte mno-
ho energie a zjistíte, že pohled na šedou, 
hladkou kůru starých stromů je tím pravým 
balzámem pro duši.

Bučinami prochází osm kilometrů dlouhá 
naučná stezka, která na několika velkoploš-
ných panelech seznamuje návštěvníky s fau-
nou a flórou rezervace, kvalitou životního 
prostředí, horninami i různými geologickými 
jevy. Stezka začíná i končí na hrázi Jevanského 
rybníka, kde je na úvodním panelu vyobrazen 
také její plánek. Lesem se však můžete také 
projet na kole, například ze Svojetic po cyklo-
trase 0031 a 0024 k rozcestí Pod Kobylou. Na 
další křižovatce následujte cyklotrasu s číslem 
0023, která vás provede Naučnou stezkou 
Voděradské bučiny, až do obce Louňovice. 
Tam se připojíte na 0022, která vás dovede 
zpět do Svojetic.

 (zdroj informací: kudyznudy.cz)
Připravila Jitka Čurdová,

kulturní referentka OÚ Mukařov

Ze života obce

Národní přírodní rezervace Voděradské bučiny

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

Tímto bych chtěla požádat místní pamětníky, aby zavzpomínali a podělili se s námi o své vědomosti, zážitky a zkušenosti. Mnoho stromů 
je spojeno s příběhem, ať už historicky doloženým, nebo jen tradovaným. Téměř vždy to ale dodává stromu na jedinečnosti a originalitě, 
která ho odlišuje od ostatních.

Nechce se ani věřit, jakého věku se dožily některé duby, lípy, borovice a některé další stromy vysazené před stovkami 
let na návsích nebo před štíty stavení. Pod jejich korunami prošly životy mnoha lidských generací. Přežily vichřice, 

silné mrazy, období sucha i povodně. Kmeny mají často duté nebo poničené od zásahu blesků, ale svou ko-
runu nesou hrdě dál. Pojďme se spolu podívat, jaké památné a staré stromy máme na území našich obcí 

Mukařova, Srbína a Žernovky.

Památné stromy jsou pojmem, který je v naší legislativě zakotven od roku 1992, kdy byl vydán 
zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Význam-

né stromy měly zvýšenou ochranu zabezpečenou již v zákoně č. 40/1956 Sb.,  
a to ve formě chráněných přírodních výtvorů, případně chráněných přírod-

ních památek. Památné stromy jsou přesahovým tématem ochrany 
přírody a krajiny, velký význam mají nejen jako přírodní hodnota, 

ale i jako hodnota historická, kulturní a společenská. V terénu jsou 
označeny tabulemi s malým státním znakem České republiky 
a tabulemi s textem „památný strom“ nebo „památné stromy“.
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Od října startuje další kurz  
v mateřském centru – Tanec 
s miminky a pro těhotné – a to 
každé pondělí od 11 hodin.

Kurz je určen pro maminky 
s miminky v náručí či v bříšku, 
které se chtějí naučit lépe vnímat 
své tělo a jeho potřeby, dopřát si 
chvilku jen pro sebe, naladit se 
na své miminko a navázat s ním 
silnější kontakt. Součástí lekce 
je úvodní sdílení žen, vzájemná 
podpora, protažení a roztančení 
celého těla, posílení a uvolnění 
(např. bederní, pánevní oblasti), 
dechové techniky (včetně práce 
s pánevním dnem, péče o bříško 
v těhotenství i po porodu) a zá-
věrečná relaxace se zpěvem pro 
vás a vaše miminko.

Přihlásit se můžete v jakékoli 
fázi těhotenství nebo s mimin-
kem po ukončeném šestinedělí 
přibližně do jednoho roku. Před 
lekcí můžete využít herničku 
či dětské hřiště a dle vašeho  

zájmu se s lektorkou poradit 
v oblasti těhotenské a poporodní 
péče. Přihlašování je možné již 
nyní na www.kkcm.cz.

Ze života obce

Zacvičte si s miminkem  
v Mateřském centru Mukařov

Září – ve školce se daří…

 

V PÁ 5.11.2021  
SI NENECHTE  
V  KULTURNÍM A 
KOMUNITNÍM CENTRU 
MUKAŘOV UJÍT  
KURZ PRVNÍ 
POMOCI DĚTEM 
ZDARMA 
ČAS: od 9-12 hodin, hlídání 
dětí v době konání kurzu zajištěno  
 

Rezervace místa včetně zajištění 
hlídání dětí: MC@KKCM.CZ, TEL: 602361334.  

Během kurzu budou dodržována veškerá 
opatření nařízená vládou, na kurzu je 
třeba mít roušku či jiné zakrytí úst a nosu.  
 

 

Na kurzu se 
naučíte, jak 

pomoci v případě: 

──── 

Resuscitace 

 ────  

Popálenin 

──── 

Bezvědomí 

──── 

Horečkách 

──── 

Epilepsie 

──── 

Krvácení 

──── 

Možnost 
procvičení na 
resuscitační 

figuríně. 

 

AKCE:

V objektu na adrese Příčná 61 se konají volnočasové aktivity pro všechny věkové kategorie, 

najdete zde i obecní knihovnu a kancelář sociálních služeb. 

Více na www.kkcm.cz

Kulturní a komunitní centrum Mukařov 

Sobota 16. 10. 2021 
od 9 - 11 hodin

Bazárek 

Dětské oblečení, obuv, sportovní 
potřeby, hračky, hry...    

Registrace prodávajících: 
Ing. Pavlína Srnová, tel.: 776 699 837,

e-mail: pavli@srna.info 
Registrační poplatek pro prodávajícího je 50 Kč.

Vstup volný

Prázdniny skončily, utekly jako 
voda. Dokonce i počasí nám po-
slalo sluníčko, které zahřálo duši 
i tělo před podzimem a zimou. 
Začátek školního roku je tedy 
hřejivý ažaž. Nám v mateřské 
škole Mukařov to nevadí a jsme 
rádi, že jsme se sešli jak s loň-
skými dětmi, které nenastoupily 
do základní školy, tak s nově na-
stoupivšími dětmi. Vznikla nová 
kamarádství a dětské party na 
nové zážitky a hry. Děti se těšily 
na školkovou zahradu, na zpívání 

a kreslení, legraci, na dobré jídlo 
a na nás na paní učitelky.

I přes trochu slziček je vidět 
sluníčko a úsměv. Už se těší-
me na vše nové, co nás čeká 
a doufáme, že žádná pandemie 
nám nebude letos kazit zábavu.  
Mukařovská školka přeje všem 
co nejlepší a nejpříjemnější začá-
tek školního roku, mnoho štěstí 
a radosti v něm.

Za Mateřskou školu Mukařov  
Dana Horáková
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KKCM rozjíždí nový rok plný aktivit
Měsíc září je v Kulturním a komunit-
ním centru Mukařov (KKCM) vždy 
zátěžovou zkouškou. Našim cílem 
je vytvořit zajímavou a pestrou 
nabídku programů, kroužků, kur-
zů, seminářů, zvládnout přihlášky 
a registrace, reagovat na změny 
způsobené vnějšími faktory – školní 
rozvrhy, ostatní zájmové aktivity, 
kapacita místností v KKCM a to celé nakonec „zamícháme v jed-
nom hrnci a pochoutku naservírujeme veřejnosti“.

A jak jsme tedy uvařili pro tento školní rok? Otevřeli jsme 
35 kroužků pro děti, dvě anglické dopolední školičky pro děti,  
15 kurzů pro dospělé, klubovnu pro školní děti, mateřské centrum 
pravidelně nabízí devět programů pro maminky s dětmi a také 
se naplnily obě dětské skupiny Mrňousků a Mravenečků. Pro 
teenagery začínáme budovat klubovnu, připravujeme zahajovací 
akci 4teens, pro seniory jsme uskutečnili seminář na téma Jak 
na chytrý telefon.

KKCM je tu pro všechny, kdo chtějí trávit společně volný čas, 
něco se dozvědět, nebo najít radu a pomoc. Pod jednou střechou 
nabízíme programy pro nejmenší děti v doprovodu rodičů, starší 
děti i dospělé a navíc i cvičení, přednášky nebo hudební kurzy. 
V KKCM najdete nejen volnočasové aktivity, ale také Obecní 
knihovnu a sociální poradnu.

A co chystáme v říjnu 2021?
 � 13. 10. od 18 hodin kavárničku na téma: Podzimní zahrádka 

s Františkem Polesným v KKCM;
 � 16. 10. od 9 hodin proběhne bazárek dětského oblečení, obuvi 

a sportovních potřeb v KKCM;
 � 17. 10. od 15 hodin tradiční rodinnou akci: Dýňování a drakiáda 

u dětského hřiště v Srbíně.

A připravujeme se už i na listopad 2021:
 � 5. 11. – Kurz první pomoci dětem – zdarma v KKCM
 � 5. 11. – tradiční Mukařovský lampioňák na návsi 

Jitka Čurdová, DiS. 
koordinátorka KKCM

Víte, že...
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VÝSTAVA OBRAZŮ

VĚRA MÜLLEROVÁ

ŘÍJEN 2021
GALERIE STARÁ ŠKOLA

MUKAŘOV,PŘÍČNÁ 11

VÝSTAVA JE PRODEJNÍ 

OTEVŘENO: PO 13-18 / ÚT 9-12 13-16 / ST 13-18 /

SO 9-12 

WWW.GALERIE-STARA-SKOLA.CZ


