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Obec oblékla zlatavé a chladné podzimní roucho

Vážení spoluobčané, 

protože za sebou máme volby 
do Poslanecké sněmovny Par-
lamentu ČR, dovolte, abych 
vám všem, kdo jste přišli volit, 

prostřednictvím našeho zpravodaje ještě 
jednou poděkoval nejen za vysokou volební 
účast, která byla v naší obci kolem 75 %,  
ale také za klidný průběh voleb a dodržování 
všech hygienických nařízení. Děkuji vám.

Opět musím vyzdvihnout také bezchyb-
nou a obětavou práci volební komise a po-
děkovat jejím členům za to, že tento úkol 
bezchybně zvládli. Počet obyvatel, a tím 
i voličů v našich obcích, se stále zvyšuje 

a zkontrolovat cca 2000 hlasovacích lístků 
je včetně sečtení preferenčních hlasů oprav-
du náročné.

Zdá se proto již nevyhnutelné vytvořit 
v naší obci nejméně dva volební okrsky. 
Hovořil jsem o tom s předsedou volební 
komise a také s ředitelem školy a shodli 
jsme se, že pro příští volby bychom namís-
to prostor školní jídelny využili některou 
ze tříd základní školy. A možná, v případě 
dvou volebních okrsků, bychom pro lepší 
přehlednost využili třídy dvě. Doufám jen, 
že se v takovém případě podaří sehnat dost 
ochotných členů volebních komisí. Určitě 
budu rád, pokud se případní zájemci ohlásí 
s předstihem.

V druhé polovině října došlo ve věci čas-
to diskutované výstavby kanalizace a ČOV 
konečně k aktu „předání staveniště“. Plochy 
a ulice, kde budou stavební práce probíhat, 
stavební firma oficiálně převzala a nic nebrá-
ní zahájení stavby. Rád bych upozornil, že 
„staveništěm“ se v tomto případě stane po-
stupně většina ulic v Srbíně a Žernovce a chci 
vás v průběhu stavby požádat o pochopení 
a trpělivost. O pracích v jednotlivých ulicích 
budou občané s předstihem informováni 
–  jako první začnou práce na výstavbě ČOV 
nad rybníkem Požár, a to včetně nového do-
pravního sjezdu z Kutnohorské silnice. Práce 
zde budou zahájeny počátkem listopadu.

Pokračování na str. 2
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Dne 23. září proběhl v Kulturním a komunitním centru dopolední 
seminář na téma: Jak na chytrý telefon. Tříhodinový seminář pro 
seniory 65+ byl velice úspěšný a pochválen ze strany účastníků. 
Těší nás, že jsme vybrali to správné téma, které je aktuální a tolik 
potřebné v dnešní době. 

Děkujeme společnosti Moudrá Sovička z. s., která se zabývá 
vzděláváním seniorů v oblasti digitálních technologiích za nabídnutí 
a uskutečnění semináře právě u nás v KKCM. A já osobně děkuji 
všem účastníkům, že přišli včas, dotazovali se, zjišťovali informace 
a lektora Lukáše Staňka plně zaměstnali. A nakonec odcházeli v dobré 
náladě a se slovy, že chtějí „repete“. 

Jitka Čurdová
koordinátorka KKCM 

Senioři se v kulturním a komunitním centru učili pracovat s chytrým telefonem

SDH Mukařov informuje o termínu konání tradičního maškarního plesu 

Na sobotu 19. února 2022, pokud to ovšem epidemiologická situace dovolí, SDH Mukařov plánuje tradiční maškarní 
ples v místní sokolovně. Věříme, že situace kolem covidu-19 bude příznivá a nebude nám nic bránit se s vámi potkat 
na našem tradičním plese.

Slovo starosty
Pokračování ze str. 1

Chtěl bych rovněž ujistit, že stále řeší-
me problém omezení autobusových linek, 
k nimž došlo na začátku školního roku. Toto 
omezení – de facto zrušení přímé linky mezi 
naší obcí a náměstím Říčany, má nepříjemný 
dopad na naše občany, zejména v souvislosti 
s dopravou do centra Říčan. Nejen, že kom-
plikuje dopravu našim žákům a studentům, 
navštěvujících školy v Říčanech, ale našim 
starším spoluobčanům, kteří linku využívali 
především k cestě za lékaři. Hlavně pro tyto 
skupiny je toto opatření nepříjemné. Praxe 
ukázala, že spoje, které mají linku nahradit, 
zdaleka nenabízejí takový komfort cestování, 
a především, v případě hustší dopravy, již na 
sebe linky nenavazují. Věc jsme samozřejmě 
řešili (a stále řešíme) s dopravci i s krajským 
úřadem, jako spoluorganizátorem příměst-
ské dopravy. Mimoto jsme ale oslovili město 
Říčany s návrhem, zda by bylo možné jednu 
z říčanských linek protáhnout až do Mukařo-
va. I když se v Říčanech zpočátku nápad líbil, 
při projednání detailů narážíme vedle otázky 

financování také na frekvenci a obsazenost 
spoje, neboť s výjimkou ranní a odpolední 
školní špičky by spoj zřejmě využívali spíše 
jednotlivci. Obávám se tedy, že se městu 
Říčany nevyplatí zřizovat další spoj a poři-
zovat další vůz. Řešením by bylo prodloužit 
některou ze stávajících linek, tak uvidíme, 
zda se to ukáže jako reálné.

Protože jsem však přesvědčen, že chce-
me-li nabídnout alternativu k automobilové 
dopravě, musí být hromadná doprava po-
hodlná, s přijatelnou frekvencí a s minimem 
přestupů, není správnou cestou omezování 
jejích linek. S tímto argumentem, ve chvíli, 
kdy výsledek jednání s Říčany je zatím nejistý, 
jsem opětovně oslovil radního pro dopravu 
Středočeského kraje, abychom se přeci jen 
pokusili najít řešení v rámci příměstské in-
tegrované dopravy. Pan radní je ochoten ve 
věci pomoci, ale jednání s dopravci i organi-
zátorem (ROPID) ještě probíhají. O výsledku 
budeme samozřejmě informovat.

Poslední věcí, kterou chci dnes zmí-
nit, je v současnosti s obavami sledované 
zvyšování cen za energie. Pro obec, která 
zajišťuje provoz veřejného osvětlení, vodá-

ren, ČOV a školských zařízení, to na jednu 
stranu znamená zahrnout toto navýšení do 
návrhu rozpočtu, a opět ubrat někde jinde, 
na druhou stranu jsme si dobře vědomi, že 
navýšení ceny energií může mít pro některé 
naše spoluobčany fatální dopad na jejich 
finanční situaci a životní úroveň.

V této souvislosti připomínám, že pokud 
taková složitá životní situace nastane, mohou 
se s důvěrou obrátit na sociální poradnu při 
Kulturním a komunitním centru Mukařov, 
nebo přímo na obecní úřad, kde se pokusíme 
pomoci a poradit. Zejména pak chci v této 
souvislosti varovat před různými podomní-
mi a telefonními prodejci, kteří současnou 
situaci zneužívají. Pokud by se u vás někdo 
takový objevil, určitě nic nepodepisujte, ani 
neuzavírejte žádné smlouvy – je krajně ne-
pravděpodobné, že by taková smlouva byla 
výhodná. Jak opakuji, rádi vám poradíme  
a je určitě lepší počkat, než se unáhlit. 

Přeji vám pokud možno klidný podzim.

Rudolf Semanský, 
starosta obce

starosta@mukarov.cz



listopad 2021 Strana 3ZŠ Mukařov / Ze života obce

Ze školních škamen – část druhá
Vážení čtenáři, školní rok 
běží naplno, a tak pokraču-
jeme v ohlédnutí 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 paním uklízečkám – že spo-
lečně přiložili k ruku k dílu a daří se nám 
postupně zavádět mnoho inovací, které 
zlepšují podmínky pro vzdělávání žáků.

Posouváme výuku
Do nového školního roku jsme vstoupili 

adaptačními dny. Pro většinu žáků se odehrá-
valy ve škole, žáci nově vzniklých 6. ročníků se 
svými třídními učiteli a dalšími pedagogy však 
vyrazili pod vedením lektorů certifikovaného 
poskytovatele primární prevence DO SVĚTA 
ze Strakonic na třídenní adaptační kurz v RS 
Garnataurus na Sázavě. Podle všeho si to 
většina účastníků moc užila, někteří překonali 
své obavy z nového prostředí a třídní kolek-
tivy se pěkně nastartovaly do práce ve škole.

Na šesťáky, ale i ostatní žáky 2. stupně, 
čekala ještě jedna novinka – výuka angličtiny 
s rodilým mluvčím. Většina žáků tak má 2× 
týdně českého učitele a 2× týdně rodilého 
mluvčího. Žáci jsou v rámci personálních 
a prostorových možností také děleni do 
menších skupin. Ostych z mluvení padá 

a v některých třídách při otázce na nejoblí-
benější předmět zaznívá: „Angličtina!“ A to je 
náš cíl – aby děti získaly sebevědomí mluvit 
(třeba i s chybami) s člověkem z jiné země, 
dorozuměly se, a aby je komunikace bavila. 
Mark and Julian, Welcome to our School!

Nově na naší škole začínají působit před-
mětové komise, které mají za cíl zkvalitňo-
vat výuku jednotlivých vzdělávacích oblastí, 
identifikovat talentované žáky a pomoci jim 
rozvíjet jejich nadání s využitím olympiád, 
soutěží, přehlídek apod. Jednou z prvních 
a nejviditelnějších aktivit bude činnost spor-
tovní sekce, která připravuje plán sportov-
ních kurzů/výcviků pro jednotlivé ročníky. 
Všichni žáci tak budou mít možnost absolvo-
vat – turistický kurz v 5., adaptační kurz (není 
primárně sportovní) v 6., cyklistický kurz v 7., 
lyžařský kurz v 8. a vodácký kurz v 9. ročníku.

Digitalizujeme se
V průběhu prázdnin byly dokončeny prá-

ce na Wi-Fi pokrytí všech budov, ve kterých 
probíhá výuka. Internet ze školní sítě dora-
zil také do jídelny a na vedení školy, které 
dosud byly mimo zabezpečenou školní síť. 
To nám umožnilo zavést elektronické tříd-
ní knihy a s tím související elektronické žá-
kovské knížky. Škola přešla na informační 
systém EduPage a s ním i na nové webové 
stránky www.zsmukarov.cz (bez pomlčky) – 
přesouvání informací ze starého webu stále 
probíhá, ale novinky naleznete již pouze na 
tomto místě. Zde chci výslovně poděkovat 

paní zástupkyni Kárníkové, která se během 
prázdnin naučila systém ovládat natolik, že 
v něm sestavila rozvrhy pro všech 30 tříd, 
a panu zástupci Bartákovi, který jí vydatně 
pomáhal a také zaškolil ostatní pedagogy. 
Pro vaši představu se jedná o úlohu, ve které 
je nutné vyřešit personální obsazení a časové 
a prostorové uspořádání 818 hodin výuky.

Díky tomu tak dnes již veškerá komuni-
kace kolem známek, omluvenek, suplování 
a dalších organizačních záležitostí probíhá 
on-line. Co jsme znali z distanční výuky, tak 
v příjemnější formě pokračuje i ve škole – uči-
telé vstupují do tříd s notebooky, tělocvikáři 
ovládají systém přes mobilní telefon, nové 
technologie pomalu prostupují celou výuku. 
A to je teprve začátek…

Během léta nám Ministerstvo školství 
potvrdilo dotaci (tzv. Šablony III) ve výši 
1,2 milionu korun na nákup notebooků pro 
žáky, vytvoření místa školního psychologa 
na poloviční úvazek na dva roky a doučo-
vání žáků, kterým se ve výuce nedaří. Cílem 
pořízení notebooků – mobilní učebny – je 
postupné zavádění technologií do výuky 
prakticky všech předmětů, abychom žáky 
připravovali na realitu, ve které všichni ži-
jeme. Od automechaniků až po jaderné 
vědce, všichni potřebujeme efektivně vy-
užívat počítače a naučit se programovat  
roboty, kteří vstupují do našich každoden-
ních životů.

Lukáš Kohoutek,  
ředitel ZŠ Mukařov

V neděli 17. října jsme si mohli po roční 
covidem vynucené pauze užít zase tra-
diční oblíbenou akci, pořádanou spolkem  
Mukařov-sko. Vlastně „dvě v jedné“ – dýňo-
vání a drakiádu. Dýně, které jako každoročně 
dodal pan Budský, byly letos obzvlášť veliké, 
ale všichni dlabali statečně. Kdo chtěl, mohl 
si zkusit i vyrobit něco z hlíny, nebo zakoupit 
keramický výrobek od manželů Sudových, 
anebo se povozit na ponících paní Kašparo-
vé. Občerstvení – dýňovou polévku, sladké 
muffiny a horký čaj – dodala duše celé akce 
Dana Gaždová, opékání buřtů už probíhalo 
samoobslužně. A i když zpočátku bylo skoro 
bezvětří, zkušení „piloti“ dostali do vzduchu 
i spoustu draků. 

Děkujeme všem pomocníkům i účast-
níkům a těšíme se na viděnou (snad) zase 
u adventního stromu.

Kateřina Čadilová,  
Mukařov-sko 

Dýňování a drakiáda
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Za poslední dva měsíce jsme měli minimum 
zásahů. V neděli 12. září jsme byli povoláni 
k nahlášenému požáru do Žernovky. Naštěstí 
se jednalo o drobné zahoření nabíječky a ba-
terie. Na místě již byla jednotka Hasičského 
záchranného sboru z Říčan, která si s událostí 
poradila. 

Bohužel máme i smutné zprávy. Dne  
19. září ve 12:00 jsme se připojili k jednotkám 
Hasičského záchranného sboru ČR a společ-
ně s nimi jsme uctili minutou ticha památku 
dvou zesnulých dobrovolných hasičů, kteří 
položili svůj život v Koryčanech. Zde došlo 
k výbuchu plynu, který zdevastoval rodinný 
dům. Minutu ticha za SDH Mukařov drželi 
naši členové: Petr Veselý, Karel Löwy ml., 
Karel Löwy st. a Mirek Veselý.

V pondělí 25. září byla naše jednotka 
povolána k nahlášenému požáru trafostani-
ce v obci Kozojedy. Při příjezdu jsme zjistili,  
že se nejedná o trafostanici, ale o rozvod-
nou skříň v rodinném domě. S ohledem na 
dostatek sil a prostředků na místě události 

bylo velitelem zásahu rozhodnuto o našem 
návratu bez další činnosti zpět na základnu

V úterý 5. října byla nahlášena pohřešo-
vaná osoba v obci Louňovice. Vše dopadlo 
dobře a osoba se našla. 

Silný vítr, který zasáhl naši republiku  
ve čtvrtek 21. října, znamenal také čtyři 

výjezdy naší jednotky. Všechny výjezdy se 
uskutečnily mezi 13:00 až 19:00 hodinou 
a zasahovali jsme u popadaných stromů ve 
Štíhlicích, Mrzkách, Mukařově a Žernovce. 

Petr Doležel,  
zastupitel a člen SDH Mukařov 

Napsali jste nám

Dočká se škola nové tělocvičny? 
Co se udělalo od roku 2018 prozradí P. Kvasnička

Uctění památky dvou zesnulých dobrovolných hasičů z Koryčan. Foto: SDH Mukařov

V minulém čísle zpravodaje jsme si mohli 
přečíst obsáhlý článek od pana starosty 
na téma přípravy realizace nové tělocvič-
ny pro ZŠ Mukařov. Danému tématu se 
aktivně věnuji od roku 2018 a právě toto 
období v článku vůbec není zmíněno. 
Z pohledu vývoje projektu ho považuji 
za velmi důležité, proto si dovolím infor-
mace doplnit. 

 První komunikaci na téma nové tělocvič-
ny jsem s vedením obce zahájil v březnu roku 
2018. Tehdy na celkem jednoduchý dotaz, 
jaká je plánována budoucnost výstavby nové 
tělocvičny, jsem obdržel negativní stanovisko 
s odůvodněním, že jsou v cestě technické 
a finanční problémy. 

Nevzdal jsem se a začal se danému té-
matu věnovat. V rámci zastupitelstva jsme 
jako  sdružení Společně je správně přednesli 
příklady možných realizací, včetně finanč-
ních kalkulací. Na základě těchto podkladů 
souhlasilo zastupitelstvo, že bude zadána 
studie řešení celého areálu školy.  Na můj 
návrh byla oslovena Ing. Arch. Becková a Ing. 
Tywoniaková. Obě dámy mají zkušenosti 
s úpravami a návrhy školních areálů. Jejich 
práce zahrnují i požadavky na energetické 
náročnosti budov a financování těchto pro-
jektů z dotačních titulů. Proběhla důkladná 
prohlídka stávajících objektů, diskuse s paní 

ředitelkou ohledně požadavků na rozvoj ško-
ly. Tuto činnost koordinovala a účastnila se 
jí Hana Zákoucká. Po téměř půl roce vznikla 
Studie rozvoje školního areálu ZŠ Mukařov. 
Její obsah  byl schválen zastupitelstvem obce 
Mukařov, prezentován v tomto časopise a je 
k dispozici na webu obce. 

Na základě této studie, abychom rozhodli 
o dalším postupu, vznikla Komise pro roz-
voj školního areálu. O její práci a výsledcích 
informovala její vedoucí Hana Zákoucká. 
Komise se schází pravidelně a účastníci de-
tailně diskutovali další rozvoj a varianty ře-
šení. Cílem bylo rozpracovat vzniklou studii 
do konkrétního zadání pro další studii pro 
objekt nové tělocvičny. Následně mělo být 
vypsáno výběrové řízení a osloveni zkušení 
architekti. Přes názorové rozdíly a po složi-
tém jednání nakonec však zvítězila společná 
snaha a vzniklo detailní zadání pro zpracova-
tele studie. V prvním kroku bylo rozhodnuto 
realizovat standardní tělocvičnu pro výuku 
tělocviku a budovu s učebnami.

Radou obce byla vybrána z celkem čtyř 
nabídek architektonická kancelář pro návrh tě-
locvičny a tříd dle komisí připraveného zadání.

První návrh dobře řeší napojení na stá-
vající budovu, ale nerespektuje požadavky 
zadání na realizaci samostatné tělocvičny 
a budovy s třídami. Velmi problematické 

je pak umístění tělocvičny nad učebnami,  
zejména z pohledu akustiky. 

Do diskuse nad tímto návrhem vstou-
pil další pohled – požadavky pana ředitele.  
V této souvislosti se opět otevřelo téma ne-
dostačující kapacity jídelny a potřeby výměny 
kontejnerů. 

Financování je jedním z klíčových faktorů 
celého projektu. Protože se ukázalo, že vybra-
ní architekti nemají s dotacemi žádné zkuše-
nosti, zapojili jsme v rámci komise zkušenou 
dotační poradkyni Ing. J.Tywoniakovou.

Nyní ovšem stojíme na rozcestí, jak dále 
postupovat. V době, kdy píšu tento článek, 
proběhlo další jednání Komise, které dopo-
ručilo Radě obce zvážit variantu realizace 
tělocvičny a jídelny.

V každém případě věřím, že naše téměř 
tříletá snaha nevyjde naprázdno a pokročíme 
dále. ZŠ Mukařov je velká škola a jako taková 
si zaslouží moderní podmínky výuky pro naše 
děti. Rozšíření neděláme na dva tři roky, ale 
řešíme koncepci celého školního areálu do 
budoucna. Škola bez tělocvičny a moderních 
učeben do tohoto století nepatří.

Pozn.: Článek byl na přání redakce zkrá-
cen. Plná verze je uveřejněna na webové 
adrese https://www.spolecnezs.cz/.

Pavel Kvasnička, člen VUPR  
a Komise pro rozvoj školního areálu

Co nového v zásahové jednotce SDH Mukařov
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Podzim zabarvil listy stromů na školní zahradě do pestrých šati-
ček a začal shazovat zralé ořechy mezi hrající si děti. Květiny na 
záhoncích pomalu klopí květy k zemi a ztrácejí okvětní lístky. Zní 
to smutně, ale opak je pravdou. Děti sbírají ořechy do podzimního 
pečení, šišky na vánoční tvoření a pozorují, jak příroda připravuje 
rostliny k zimnímu spánku. A přece jen teď, na počátku podzimu, 
na naší zahradě mezi stromy, něco vyrostlo. Malá, barevná, veselá 
chaloupka na uskladnění koloběžek, hraček na písek a zahradního 
nářadí. Domeček na provádění badatelských a výtvarných projektů. 
Chaloupka má zastřešenou terásku, takže ochrání malé badatele 
při práci proti nepřízni počasí. Velké kulaté tabule na stěně terasy 
zvou malé výtvarníky ke kreslení obrázků. Domeček určitě přinese 
spoustu zábavy a nových zážitků.

Také chodby a třídy mateřské školy se zaplnily podzimní výzdo-
bou. Lištičky, sovičky, ježečci, dýně a listy v podzimním hávu upoutají 
na každém kroku. Ze záchranné stanice divokých zvířátek dorazili na 
návštěvu draví ptáci a předvedli dětem krásu svých per a šikovnost 
křídel. Někteří, po různých nehodách mají zdravotní omezení a ve 
volné přírodě by nepřežili. I tak jsou krásní a majestátní. Druhou 
vzácnou návštěvou byli ježci a netopýři. Přijeli ze záchranné stanice, 
jako zástupci zvířátek, která v zimě spí. Velkým překvapením pro děti 
bylo, že ježek mnoho nestojí o jablíčka. Ježek i netopýr je vášnivý 
masožravec a loví hlavně v noci. Spolu s dětmi se těšíme, co všechno 
krásného ještě podzim přinese.

Krásný, barevný, veselý podzim za Mateřskou školu Mukařov 
přeje Dana Horáková

Vítej, podzime!

Pořádá za podpory Obce Mukařov

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

s Františkem Polesným 

VĚNCE

vstup zdarma

Úterý 23. 11. 2021 od 18 hodin
Kulturní a komunitní centrum Mukařov, 
Příčná 61 

KDY:
KDE:

ADVENTNÍ

korpusy a chvojí na místě, 
přízdoby doporučujeme donést vlastní

TVOŘIVÁ 
KAVÁRNIČKA

kresba vecteezy.com

www.kkcm.cz

ukázková lekce
zdarma

Poradna Mukařov
Příčná 61, Mukařov

vás zve na kurz

TRÉNOVÁNÍ 
PAMĚTI

ve spolupráci s Obecní knihovnou v Mukařově

v úterý 16. 11. 2021

Sociální Poradna Mukařov

9:30–10:30 – skupina 65+ let

11:00–12:00 – rodiče 
na rodičovské dovolené 
(hlídání dětí zajištěno)

Kurz vede Bc. Ludmila Horáková, 
certifikovaný lektor Trénování paměti

Registrace a dotazy na   bohyne.pameti@gmail.com
nebo telefonu 778 783 309

ukázkové lekce proběhnou

OBECNÍ KNIHOVNA 
V MUKAŘOVĚ

www.kkcm.cz

 Ilustrační foto: David Novák
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Výmola pramení v  nadmořské výšce 
425 m na severním okraji obce Mukařov, 
kde je její voda jímána trojicí rybníků. Celkový 
směr toku je na sever. Nejprve potok míří 
přes Babice, Březí, Sluštice a Květnice. Poté 
Výmola přijímá Sibřinský a Dobročovický 
potok, protéká městem Úvaly, kde zprava 
ústí Škvorecký potok a Přišimaský potok, 
za Úvaly se zprava přidává Tuklatský a zle-
va Jirenský potok. Výmola teče přes Vyše-
hořovice, protéká okolo Mochova, dále teče 
okolo lužního lesa Netušil, za kterým dospívá 
k řece Labi, do níž ústí zleva u Sedlčánek  
(část města Čelákovice) v nadmořské výšce 
172 m. Těsně před tím, než se Výmola vli-
je do Labe, vlévá se do ní zprava Zámecký  
potok.

(zdroj informací: www.wikipedia.cz) 

Ale zpět v pramenům Výmoly…
O Výmole se často píše, že začíná pod pře-
padem Návesního rybníka v Mukařově.  
Ale pravda se nachází v mukařovském lese, 
kde pramen Výmoly najdeme kousek od vsi. 

Pojďme se tedy podívat, jak to s tím prame-
nem Výmoly vlastně je…

 » Mukařovský Návesní rybník a nádrž nad 
ním. V popředí snímku vidíme, že potok sem 
přitéká. Takže v rybníku určitě nezačíná.
 » Přes ves se „proti proudu potoka“ jít 

nedá, neboť pod návsí a i pod přilehlým 
parkem je Výmola zatrubněna.
 » Objevuje se až u kamenného propustku 

pod silnicí do Babic (Babiček).
 » V bukovém lese nad obcí.

 » Dále potok svou „rovnou čárou“ připo-
míná spíše kanál.
 » Stále proti proudu.
 » Ovšem i navzdory odvodňovacím kaná-

lům to tu začíná být čím dál „močálovitější“.
 » Bažiny v jihovýchodním cípu Mukařov-

ského lesa.
 » Zde končí les, na horizontu je vidět lou-

ka. Původní prameniště bylo zřejmě někde 
v těchto místech.
 » V současné době začíná Výmola v té-

hle kaluži při silnici Mukařov – Žernovka. 
Tento začátek potoka je jen občasný. Není 
to pramen, a tak v sušším období tato část 
i vysychá...

(autor fotografií a popisků Jan Moravec)

Téměř každý potok má víc zdrojů (ani 
„Pramen Vltavy“ či „Pramen Labe“ vlastně 
nejsou skutečné prameny, ale jen symbo-
lická místa). Předpokládá se, že u Výmoly 
budou hlavním zdrojem vody močály po-
pisované na snímcích. Prameniště potoka 
Výmoly je zajímavé a krásné v každém roč-
ním období, tak vezměte holínky a běžte se  
přesvědčit. 

Připravila Jitka Čurdová,
kulturní referentka OÚ Mukařov

Ze života obce

Lesy a voda – to je životně důležité partnerství

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

Mnoho stromů je spojeno s příběhem, ať už historicky doloženým, nebo jen tradovaným. Téměř vždy to ale dodává stromu na jedi-
nečnosti 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 gene-

rací. Přežily vichřice, silné mrazy, období sucha i povodně. Kmeny mají často duté nebo poničené od zásahu blesků, ale 
svou korunu 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. Významné stromy měly zvýšenou ochranu 

zabezpečenou již v zákoně č. 40/1956 Sb., a to ve formě chráněných přírodních výtvorů, případ-
ně chráněných přírodních 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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Díky úspěšné žádosti o dotaci z Ministerstva kultury ČR, která umož-
nila navázat spolupráci s firmou PALMKNIHY, se katalog knihovny 
rozšiřuje přibližně o 10 000 titulů e-knih a dále se bude rozšiřovat 
podle aktuální nabídky. Systém eVýpůjček našim čtenářům nabídne 
především jednoduché vypůjčení knih z pohodlí domova, nabídku 
aktuálních knižních novinek a odborné literatury.

Všechny potřebné informace o eVýpůjčkách naleznete na webu 
naší knihovny mukarovska.knihovna.cz nebo v přímo knihovně na 
adrese Příčná 61, Mukařov.

 Těšíme se na vás.
Ing. Petra Houdková a Zuzana Holoubková

Ze života obce

Od listopadu 2021 je možné si v Obecní knihovně 
v Mukařově vypůjčit knihy v elektronické podobě

vstup zdarma

Úterý 30. 11. 2021, od 18 hodin

Obecní knihovna v Mukařově
Příčná 61, Mukařov

Holička 

uvádí

Monika Matylda Hrdá

OBECNÍ KNIHOVNA V MUKAŘOVĚ

SPISOVATELKOU

www.mukarovska.knihovna.cz

vstup zdarma

Středa 10. 11. 2021, od 18 hodin

Obecní knihovna v Mukařově
Příčná 61, Mukařov

Toulky AMERIKOU

uvádí

OBECNÍ KNIHOVNA V MUKAŘOVĚ

www.mukarovska.knihovna.cz

Karel 
Sedláček

Obecní knihovna spustila horkou novinku

Klubovna pro teenagery má otevřeno dvakrát týdně

Od října je v provozu nejnovější součást projektu Hang Out  4Teens 
– klubovna pro teenagery. A zatím slaví u náctiletých úspěch. 
Klubovna v KKCM je otevřená každou středu od 18 hod. a pátek 
od 17 hod. a program si tvoří sami teenageři. Možností je spousta, 
mohou přijít s kamarády, nebo se poznat až na místě a zahrát 
si nějaké hry, vyměnit si u kafe nejnovější drby, zkouknout film, 
ale třeba i přijít pro radu nebo pomoc s domácím úkolem. Máme 
za sebou už i halloweenské zdobení místnosti a večer s pizzou. 
Všichni teens od 12 do 17 let jsou zváni, těšíme se na vás!

Veronika Zemenová,
koordinátorka projektu Hang Out 4Teens
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Kalendář akcí  / listopad–prosinec 2021
 � 5. 11. 2021 Kurz první pomoci dětem / 9–12 hod. / KKCM

 � 5. 11. 2021 Mukařovský lampioňák / 17 hod. / náves Mukařov

 � 10. 11. 2021 Beseda s Karlem Sedláčkem / Toulky Amerikou – 18 hod. / obecní knihovna

 � 16. 11. 2021 Trénování paměti (ukázkové lekce) / 9:30 hod. pro seniory, 11:00 hod. pro rodiče) / KKCM

 � 23. 11. 2021 Tvořivá kavárnička – adventní věnce / 18 hod. / KKCM

 � 28. 11. 2021 Rozsvícení vánočního stromu / 16 hod. / náves Mukařov

 � 30. 11. 2021 Beseda se spisovatelkou Monikou Matyldou Hrdou / 18 hod. / obecní knihovna

 � 5. 12. 2021 Mikulášská besídka / 16 hod. / (místo bude upřesněno)

Změny programu vyhrazeny, sledujte www.mukarov.cz a www.kkcm.cz

Galerie Stará škola / listopad–prosinec 2021
 � 1.–24. 11. 2021 Keramika Sudovi

Originální ručně vyráběná keramika ze srbínské dílny manželů Sudových. Prodejní výstavu  
doplní obrazy Věry Müllerové.

 � 28. 11.–22. 12. 2021 Výstava betlémů
Tradiční výstava betlémů doplněná o vánoční zvyky a tradice. Na programu budou opět komentované prohlídky od JUDr. 
Karla Kropíka na téma historie vánočních svátků. Upřesníme termíny přednášek pro školu i pro veřejnost. Vstup ZDARMA.  
Sledujte web: www.galerie-stara-skola.cz 

Richard Pachman a Dita Hořínková –  
Adventní koncert
Tradiční adventní koncerty skladatele a zpěváka Richarda Pachma-
na a muzikálové herečky a zpěvačky Dity Hořínkové se v roce 2021 
uskuteční v řadě míst České republiky, a to mezi 27. listopadem  
a 22. prosincem. Mezi zastávkami nebude chybět Praha, Slaný, Zruč nad 
Sázavou, Uhříněves, Louny, Mukařov, Ledeč nad Sázavou, Olomouc, 
Prostějov, Říčany i Žilina u Kladna. Výtěžek z koncertů je jako každým 
rokem věnován Dětskému centru Chocerady (dříve Dětskému domovu 
Strančice). Návštěvníci koncertů si poslechnou nejen adventní písně 
a koledy, ale mohou se seznámit i s několika písněmi z vánočního alba 
i posledního CD Světlo naděje. Zazní i vzpomínka na Pachmanovo album 
Scarabeus, které právě vychází  v nové edici k 25. výročí vydání. 

„Jedná se o naše dvacáté společné adventní turné s Ditou Hořínkovou. Je pro 
nás i naše publikum jakousi náhradou za loňské zrušené adventní turné, místo 
kterého jsme natočili on-line koncert. O to více se na naše předvánoční publikum 
těšíme. Jsme rádi, že kromě destinací, kam jezdíme roky a kde jsme vytvořili jakousi 
tradici našich adventních koncertů, máme letos na programu i místa, kde budeme 
zpívat v předvánočním čase poprvé. Po skončení adventních koncertů již tradičně 
navštívíme Dětské centrum v Choceradech, kam přivezeme již podvacáté finanční 
výtěžek z koncertů. To je vedle radosti ze samotného zpívání druhá veliká radost,“  
dodává Richard Pachman. „Do nádherného mukařovského kostela se oba 
moc těšíme!“ Koncert se koná ve spolupráci s Římskokatolickou farností 
Říčany a za podpory Obce Mukařov.

info: richardpachman.cz pachman.cz facebook.com/richardpachman

výtěžek z koncertů je věnován Dětskému centru Chocerady

foto: Kristýna Pražáková
grafika: Ivana Havelková

info: richardpachman.cz pachman.cz facebook.com/richardpachman

výtěžek z koncertů je věnován Dětskému centru Chocerady

foto: Kristýna Pražáková
grafika: Ivana Havelková

Čtvrtek 9. prosince 2021 od 18:00 hodin  
v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mukařově


