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Zvláštní pocit vyvolaný vánočním časem registruje téměř každý 
člověk, i když s různou intenzitou a hodnocením. Jeden se na Vá-
noce těší, jiný je jen rozumově přijímá nebo očekává s obavou. Pro 
někoho jsou Vánoce příležitostí ke vzpomínce na dětství v kraji, 
kde se narodil, nebo na přátele, se kterými se dlouho nesetkal či 
již nesetká. Je přirozené, že u citlivých povah se pocity světské pojí 
s pocity posvátnými. 

Život o Vánocích se mění v jakýsi obřad s určitým nebo společen-
sky daným řádem. Obřadnost se přenese do stolování a výzdoby 
našich příbytků, pracovišť i společenského styku. Základem Vánoc 
je v našem pojetí a s různou intenzitou víry biblický příběh o zrození 
Ježíše Krista a oslava této události. Tento svátek narození se od 
4. století šířil z Říma po celém křesťanském světě. Součástí těchto 
oslav se postupně staly i hudba a vánoční zpěvy, které upoutávají 
i dnešního člověka. V kantorských vánočních pastorálních skladbách 
(a těch vzniklo u nás požehnaně) se objevují i světské lidové písně 
s tradičními regionálními obřady. Vznikaly vánoční hry s jesličkovou 

tématikou. Od středověku se tvoří výtvarné cykly zobrazující posvátné 
Mariino mateřství. Na základě vzoru tvorby betlémů profesionálních 
umělců – řezbářů – přišlo k nám vlastní specifické lidové betlémářské 
umění, které svou uměleckou střídmostí a pozorností k regionu, kde 
vzniklo, podmaňuje i člověka v jednadvacátém století. K Vánocům 
patří i dárky a radost z nich. I když jejich realizace přináší mnohdy 
starosti. Jejich obstarávání je pro jedny oslavou posvátné události 
a pro jiné jen zdvořilým zvykem patřící ke koloritu daného času. 

Modlitební kniha, kterou králi Jiřímu z Poděbrad věnovala na 
Štědrý den roku 1466 jeho manželka Johana z Rožmitálu, je asi 
prvním zaznamenaným vánočním darem. Byl to dar královský. Proto 
mi dovolte vám popřát, aby se v každé vaší rodině či společenství 
vyskytl v podobě pohody, klidu a míru u štědrovečerní večeře také 
požehnaný královský dar – pocit lásky, štěstí a tolerance.

 
S požehnáním na Zemi pokoj – lidem dobré vůle

Karel Kropík

Čas Vánoc 

V neděli 27. listopadu, přesně o první adventní neděli, se na návsi před obecním úřadem v Mukařově sešly stovky lidí,  
aby poprvé nasály atmosféru těch nejkrásnějších svátků v roce. Všichni od nejmladších po nejstarší si počínající advent užíva-
li  – zapalovali svíčky v lucernách, vychutnávali si horký punč či svařák nebo obdivovali nový venkovní betlém, o němž se více 
dočtete na str. 8. Vážení čtenáři, za celou redakci obecního zpravodaje vám přeji krásný předvánoční čas. Štěpán Januszek

Adventní čas odstartoval rozsvícením stromku
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Sváteční slovo starosty
Z obecního úřadu

Vážení spoluobčané, konec 
roku 2022 se nezadržitelně 
blíží, přichází doba adventu, 
vánočních svátků a období, 
kdy téměř každý z nás, pokud 
mu to okolnosti dovolí, snaží 

se zpomalit, zamyslet se a víc než kdy jindy 
si vzpomenout na své nejbližší. Protože si to 
velmi dobře uvědomujeme i my na obecním 
úřadě, snažíme se toto období zpříjemnit 
vám přípravou akcí, které jsou s tímto ob-
dobím neodmyslitelně a tradičně spojeny.

A protože tento příspěvek píši poměrně 
pozdě, mohu s radostí konstatovat, že ta 
nejčerstvější z nich, adventní rozsvěcení vá-
nočního stromu, se k naší radosti mimořádně 
vydařila. Velkou zásluhu na tom máte i vy, 
kteří jste o první adventní neděli přišli na 
mukařovskou náves a této akce se účastnili. 
Pro nás všechny, organizátory i účinkující 
byla vaše účast a spokojenost tou největší 
odměnou.

Mezi další připravovaná setkání patří 
adventní koncert v mukařovském koste-
le, a dále pak mikulášská nadílka, kterou 
ocení zejména naši nejmenší spoluobča-
né. Protože se však tyto akce konají až po 
uzávěrce tohoto čísla, krátkou reportáž rádi 

zveřejníme v příštím vydání obecního zpra-
vodaje. A jako každý rok, nezapomínáme 
ani letos na naše starší spoluobčany, pro 
které připravujeme na třetí adventní neděli  
setkání s hudebním doprovodem a malým 
občerstvením. Potěší nás, pokud přijdete 
v co nejhojnějším počtu.

Téma, kterému se ve svých příspěvcích 
často věnuji, je doprava. Ať již se jedná o do-
pravní obslužnost, opravy komunikací, nebo 
dopravní situace v naší obci a okolí. Nejinak 
tomu bude i dnes. 

Jak se blíží do finále výstavba kanalizace, 
jistě jste zaznamenali, že v některých částech 
obce, kde je již potrubí položeno, jsme mohli 
přistoupit ke slibované opravě komunikací, 
a to nejen zasypáním výkopů, ale plošnou 
pokládkou asfaltu v celé šíři vozovky. Takto 
byla v letošním roce opravena větší část uli-
ce U Požáru, v lokalitě Pod Budama, i když 
zbývající úsek bude opravován až na jaře, 
neboť zde očekáváme, že úsek od křižovat-
ky Na Pískách provede stavebník, který zde 
bude realizovat svůj záměr výstavby RD.  
Vyasfaltovat se podařilo i stejnojmennou 
část ulice podél rybníka Požár. Mohu ale 
slíbit, že i v ostatních částech obce dotčených 
výstavbou kanalizace se naši občané dočkají 

– s dalšími opravami se počítá na jaře roku 
2023. Pochopitelně se totiž množí stížnosti 
na ničení povrchů vlivem výstavby a někdy 
i nepříliš ohleduplným provozem stavební 
techniky v Srbíně. Asi nejvíce trpí výstavbou 
obyvatelé ulic, kteří pro příjezd a přístup ke 
svým nemovitostem využívají ulici Na Dolách. 
Opakovaně klademe důraz na to, aby staveb-
ní firma komunikaci udržovala a čistila, víme 
ale, že při stavebním ruchu, který zde panuje, 
a zvláště v této roční době, je téměř nemož-
né to uhlídat. Sám bych si přál, aby i v této 
ulici došlo ke zlepšení situace co nejdříve. 
Slabou útěchou může být, že firma přeruší 
činnost 16. prosince a přestávka bude trvat 
do prvního týdne v lednu. Ještě než skončí, 
budeme samozřejmě trvat na tom, aby cesta 
byla upravena do co nejlepšího stavu. Mějte 
prosím trpělivost.

Vážení spoluobčané, dovolte, abych vám 
popřál klidný předvánoční čas, bez stresu, 
shonu a starostí. Bude mi potěšením setkat 
se s vámi na některé z našich akcí a na pře-
čtenou v příštím čísle.

Rudolf Semanský
starosta obce

starosta@mukarov.cz

V úterý 22. listopadu se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce  
Mukařov v novém složení. Přítomno bylo všech 15 zastupitelů 
a hosté z řad veřejnosti. Po schválení zapisovatele a ověřovatelů 
zápisu byl přijat navržený program zasedání doplněný o dva body, 
„prodej pozemku v Mukařově“ a „stav komunikace Na Dolách  
při výstavbě kanalizace“.

Během kontroly úkolů a usnesení z minulých zasedání sta-
rosta obce R. Semanský informoval, že již došlo k podpisu smluv 
schválených na 1. zasedání zastupitelstva, tedy Smlouvy o předání 
infrastruktury a pozemků v lokalitě Na Kopci a Nad Rafandou,  
Srbín, a dále k podpisu smlouvy o rozvoji území se stavebníky pro 
lokalitu BV 31 a 32 v Žernovce. Dalším bodem byla doplňující volba 
člena Kontrolního výboru. Zvolena byla JUDr. Šimková.

Následně předsedové jednotlivých výborů zastupitelstva předlo-
žili plány práce svých výborů na rok 2022 a 2023. Všechny navržené 
plány práce byly zastupitelstvem schváleny.

Poté bylo předáno slovo místostarostovi Ing. Zimovi, který 
v souvislosti s připravovanou přípoloží potrubí vodovodu a kana-
lizace předložil návrh čerpání finančních prostředků na tuto akci 
z Fondu rozvoje obce. 

Dále předložil návrh na schválení Smluv o rozvoji území na 
pozemky č. 637/2 a 639/2 Srbín, v blízkosti kruhového objezdu. 
V těchto smlouvách je především řešena rekonstrukce a posí-
lení vodovodního řadu Region Jih. Všechny předložené návrhy 
byly schváleny. Starosta předložil ke schválení návrh kalkulace 
společnosti IDSK, organizátora příměstské autobusové dopravy,  

na spolufinancování autobusových linek v roce 2023. Zastupitelstvo 
příspěvek ve výši 811.120 Kč schválilo.

V dalším navrženém bodě zastupitelé řešili požadavek vlast-
níka v ul. Na Dolách na prodej připloceného obecního pozemku. 
Zastupitelé se shodli, že nemají zájem pozemek prodat a přiklánějí 
se ke směně za jinou část pozemku vlastníka.

Návrh darovací smlouvy na převod vodovodu Do Vrchu,  
Srbín v hodnotě 853.050,- Kč do vlastnictví obce předložil místosta-
rosta, smlouva byla zastupitelstvem schválena.

Naopak návrh na odkup obecního pozemku pod stožárem 
vysílače mobilního operátora v ul. U Zelené cesty schválen nebyl, 
neboť zastupitelstvo vyhodnotilo nabídku jako nevýhodnou.

V minulém volebním byl zastupitelstvem schválen záměr pro-
deje pozemku č. 864/2 k. ú. Mukařov, po uplynutí lhůty, kdy byl 
záměr zveřejněn, byl prodej pozemku v tomto dodatečně navr-
ženém bodě schválen.

Poslední bod zasedání se věnoval stavu komunikace na Do-
lách v Srbíně v souvislosti s výstavbou kanalizace a stížnostmi 
některých obyvatel z této lokality. Zastupitelé se shodli, že i když je 
nutno ulice dotčené stavbou brát jako staveniště, dopady výstavby  
by neměly občany obtěžovat nad nezbytnou míru. Proto bude 
obec trvat na intenzivnějším úklidu komunikací a oprav poško-
zení vlivem výstavby a provozu nákladních vozidel. Vedení obce 
přednese tento požadavek na následujícím kontrolním dni stavby 
zhotoviteli a bude trvat na jeho plnění.

(rs)

Zprávy z listopadového zasedání Zastupitestva obce Mukařov
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V pondělí byly děti i s doprovodem, který tvořila paní učitelka Kohnová 
a paní Hanušová, přivítáni paní ředitelkou Mgr. Máriou Rypákovou 
a kolektivem. Po přivítání následovala výuka, které se účastnil také 
pan zástupce Barták za účelem „stínování“, což v praxi znamená 
sledování metodiky výuky ICT za účelem aplikace vhodných postupů 
do výuky v naší škole. Třída byla rozdělena na dvě části, které se 
během každodenní výuky střídaly v činnostech.

Po celý týden děti chodily do školy, kde pro ně připravily paní 
učitelky výuku robotiky a literatury. Robotiku a programování vy-
učovala paní učitelka Karina Ambružová a seznámila postupně děti 
s tím, jak složit jednoduchého robota z LEGO BOOST a jak s ním 
komunikovat. V dalších dnech se děti naučily, jak využít senzorů k za-
dávání různých příkazů. Vyzkoušeli jsme si také, jak fungují Microbity, 
a jak je možné naprogramovat jednoduché příkazy na rozsvícení 
světel apod. Velkým zážitkem pro děti bylo seznámení s ozoboty, 
které díky paní ředitelce přivezli učitelé informatiky z nedaleké ZŠ 
Hrádek. Tito malí robůtci dokázali následovat cestičku a vykonávat 
příkazy, které jim děti pomocí barev připravily. Jako důkaz o získání 
nových schopností si na závěr děti ve dvojicích vymyslely vlastního 
robota, kterého sestavily a také ho naprogramovaly, aby vykonával 
jednoduchou činnost. 

V oblasti rozvíjení čtenářské gramotnosti se děti seznámily díky 
paní učitelce Emílii Dobákové s legendární postavou slovenských 
dějin Jurajem Jánošíkem. Slovenské děti četly ve skupinkách s českými 
dětmi krátké úryvky ze života Jánošíka a děti si začaly tvořit malé 
česko-slovenské slovníčky. Poté i české děti zkoušely číst slovensky 
a vybraly si aktivitu, ve které předvedly jednu část ze života Jánošíka. 
Také si zahrály hru na pravdu a lež o životě Jánošíka a dozvěděly se 
něco o době, ve které žil. Děti byly nadšené, když je paní učitelka 
PaedDr. Jana Klepáčová naučila tanec Odzemek, který si na závěr 
pobytu zatancovali všichni s valaškami a tradičními košilemi. V tuto 

chvíli již děti bez problémů celou písničku slovensky také zpívaly. 
Na vědomosti o dějinách navázala návštěva Liptovského Mikuláše 
s komentovanou prohlídkou s názvem „Po stopách Jánošíka“. Děti 
navštívily mučírnu a napodobeninu soudní síně, ve které byl Jánošík 
odsouzený k smrti. Nejstrašidelnější byl asi hák, na kterém byl ubohý 
Jánošík pověšen za žebro. Jako pokračování čtenářské gramotnosti si 
děti odvezly ze Slovenska knihu slovenských pověstí pro děti a ručně 
vyrobený papír, na který budou ve škole kreslit podobu Jánošíka. 

Dojmů a práce bylo mnoho a velké díky patří Evropské Unii za 
to, že našim dětem umožnila rozšiřovat si vzdělání a mysl. 

Soňa Kohnová 
třídní učitelka 4.B

ZŠ Mukařov

Čtvrťáci v rámci Erasmus+ vyrazili na Slovensko
Třída 4.B se vrátila před pár týdny ze Slovenska s mnoha zážitky a zkušenostmi z výuky robotiky a literatury. Cesta vlakem 
do Kvačan z Prahy trvala sedm hodin, ale uběhla rychle. Po ubytování v malé útulné „drevenici“ už následovala jen večeře  
ve školní jídelně, která se nachází pouhých pět minut chůze od ubytování. 

Vážení čtenáři, 

další školní rok uplynul a nastal čas se 
za ním ohlédnout. Loňskou rotační výuku 
vystřídalo na podzim a v zimě 2021 masivní 
testování a karantenizování třídních kolekti-
vů. I přesto se nám díky vynikající kooperaci 
mezi rodiči, učiteli a vedením školy podařilo 
zajistit její nepřerušený chod, a to včetně no-
vého detašovaného pracoviště v Babicích. 
Všem zúčastněným patří velký dík!

Jen co jsme si vydechli o jarních prázdni-
nách, přišla další, v mnohém ještě složitější 
a závažnější situace. Propukl válečný konflikt 
na Ukrajině a s uprchlickou vlnou se také 
k nám dostalo několik žáků ze zasažených 
regionů. Opět se jednalo o velkou výzvu 
pro všechny učitele, neboť bylo nutné žáky 
integrovat do českého prostředí. Díky úsilí 
mnoha kolegů jsme zajistili výuku češtiny 
pro cizince, byť s ní nikdo neměl dřívější 
zkušenost. Tentokrát se s pomocí připojil 

i žákovský parlament, když zorganizoval 
humanitární sbírku.

Jelikož protiepidemická opatření pole-
vila, měli jsme letos konečně více prostoru 
na pohybovou aktivitu. Žáci 5. – 9. roční-
ku vyrazili na sportovní a adaptační kurzy 
a na konci školního roku jsme uspořádali 
dvoudenní 1. Mukařovskou školní olympi-
ádu dětí a mládeže pod záštitou Českého 
olympijského výboru. U této příležitosti bylo 

uveřejněno také logo, které bude postupně 
více prorůstat vizuální identitou školy.

Před učiteli však stál ještě jeden velký 
úkol. Připravit se na novou výuku informa-
tiky a vytvořit revidovaný školní vzdělávací 
program. I toto se podařilo díky činnosti 
nově vytvořených předmětových komisí, 
a proto chci takto veřejně vyjádřit velké 
poděkování všem svým kolegům, kteří se 
do tohoto úsilí zapojili.

Podařilo se ještě mnoho dalšího, o čemž 
se můžete více dozvědět při čtení této vý-
roční zprávy, ovšem stojí před námi samo-
zřejmě i nové výzvy. Věřím ale, že se nám 
je společným úsilím opět podaří překonat.

S úctou Lukáš Kohoutek 
ředitel ZŠ Mukařov

Pozn. red. – Kompletní znění výroční zprávy 
o činnosti školy za uplynulý školní rok najdete  

na webu www.zsmukarov.cz
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Aktuality z obecního Výboru pro životní prostředí
Kaštánka
Spousta obcí má své ovocné aleje a větši-
nou se jedná o „třešňovky“, často i s dlou-
hou historií. Naše obec začala za minulého 
zastupitelstva, konkrétně její výbor pro 
životní prostředí, budovat v prostoru na-
proti mateřské škole alej tvořenou stromy 
jedlých kaštanů (castanea sativa). Jedná 
se o poměrně raritní záležitost, protože 
např. ve východních Čechách se vyskytují 
lokality s alejemi ořešáků, ale jedlé kaštany 
stále nejsou plodinou v našich zemích tak 
častou.

Před časem tedy bylo vysazeno prvních 
pět stromů, z nichž jeden bohužel nepřežil 
nápor „hygienických potřeb“ návštěvníků 
pouti, potom přišly dva roky epidemie covi-
du a akce tak trochu usnula. Proto jsme se 
hned na první schůzi nově zvoleného výbo-

ru pro životní prostředí rozhodli v této akci 
pokračovat. Tímto krokem Mukařov získá 
další zajímavé místo přímo v centru obce 
– vznikne stinná alej doplněná o lavičky. 
Zajímavým prvkem jistě bude i informační 
tabulka umístěná na soklu z místní žuly, 
který je darem lomu Žernovka.

Navíc jedlé kaštany kvetou v červnu 
až červenci, kdy ostatní ovocné stromy již 
dávno odkvetly, a jsou tak vítanou past-
vou pro hmyz, květy jsou velmi dekorativní 
a působí nezvykle, až exoticky.

Výsadba bude provedena tak, aby stán-
ky o pouti mohly být umístěny mezi stromy, 
které časem budou tvořit jakési přirozené 
loubí. Navíc se tím i areál MŠ přirozeně 
zapojí a střed louky zůstane slunným mís-
tem pro hry dětí s možností využít ke hrám 
i lavičky a případně další mobiliář, který 
může být součástí lokality.

Věřím, že tato proměna „obyčejné lou-
ky“ bude obohacením naší obce a přispěje 
ke zpříjemnění prostředí nás všech.

Kříž na Žernovce
Vlivem stavebních prací v Žernovce došlo 
k nutnosti úpravy původního místa s křížem 
u vstupu do obce. Naštěstí péčí bývalého 
zastupitelstva, konkrétně tehdejší místo- 
starostky Kateřiny Čadilové a pracovni-
ce kulturního centra Jitky Čurdové, došlo 
k včasnému sejmutí historických obrazů ze 

všech lokalit a jejich restaurování. Následně 
pak byl opraven i samotný korpus a upra-
veno nové místo pro důstojné umístění této 
památky. Nyní tedy stojí čelem k příchozím 
a vítá je u vstupu do obce. Místo bylo zá-
sluhou Petra Doležela v rámci participativ-
ního projektu doplněno o moderní lavičku, 
která spolu s moderní zahradní úpravou 
a výsadbou tvoří další hezké 
místo na území obce. 

František Polesný
radní obce, předseda 

Výboru pro životní prostředí 

Adventní přání z mukařovské knihovny
Vážení a milí čtenáři, rok 2022 se pomalu chýlí ke svému konci, 
a tak bychom vám rády poděkovaly za přízeň v uplynulém roce.  
Velice nás těší, že jsme v tomto roce mohly pozvat do knihovny 
žáčky z mateřské školky i ze základní školy a společně jsme si užili 
chvíle strávené v knihovně. Doufáme v další příjemnou spolupráci 
se školami v Mukařově. Zároveň bychom vám rády popřály klidné 
a příjemné prožití vánočních svátků a do dalšího roku především 
pevné zdraví, radost ze života a mnoho napínavých chvilek u čtení 
knih. I v roce 2023 tu budeme pro vás! 

 Petra Houdková a Simona Vittová, knihovnice

Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2023 

Za celý kolektiv KKCM přejeme vám i všem vašim blízkým příjemné 
prožití vánočních svátků, dětem bohatého Ježíška a v novém roce 
pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti. 

Velké poděkování patří našim lektorům a návštěvníkům  
za jejich přízeň a podporu. Těšíme se na viděnou od 3. ledna 
2023 v KKCM.

koordinátorky Petra Houdková, Lucie Šplíchalová  
a ředitelka Kateřina Čadilová
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Vážení čtenáři!

Doba vysokých cen energií nás neopouští a s přicházející zimou je dobré se zamyslet, kde je možné najít nějaké ty úspory. Ve spolupráci 
se Středočeským krajem jsme pro vás připravili grafický seriál s tipy, které vám mohou pomoci ušetřit menší či větší obnos peněz 
v rodinném rozpočtu. Jsou to tipy pro všední dny – praktické, jednoduché a nijak zvlášť „bolestné“. 

S ohledem na to, že ne každá domácnost splňuje podmínky pro některou z vládních pomocí proti vysokým cenám energií, můžeme 
tuto nelibou situaci pojmout také jako příležitost. Příležitost více systematicky uvažovat nad svou osobní spotřebou a spotřebou 
svého okolí. Časem třeba zjistíme, že jsme spoustu věcí doma dělali neuváženě či zbytečně, třeba jen z obyčejné pohodlnosti.   

Menší investice může zvýšit 
efektivitu topení. Izolační 
deska s dokonale lesklou 

hliníkovou fólií instalovaná 
za topením odráží teplo zpět 
do místnosti. Toto opatření 

snižuje spotřebu energie 
až o 200 kWh ročně, což 

může uspořit až 1 820 Kč*.

Je výhodné využít zbytkové 
teplo u spotřebičů. Klasická 
plotýnka hřeje i po vypnutí, 

takže se jídlo dovaří. Žehlička 
je krátce po vypnutí ideální 

na choulostivé tkaniny a třeba 
teplo v troubě po vypnutí 

se dá využít třeba k rozmrazo-
vání dalších potravin.

Sprcha je úspornější než koupel. 
Čtyřminutové sprchování je 3–4× 
úspornější než napuštěná vana. 
Každodenní sprcha místo vany 
ušetří až 900 kWh energie za 
osobu ročně. To může uspořit 

až 8 000 Kč v rodinném 
rozpočtu za každou osobu.

Při jednom mytí nádobí 
v ruce se spotřebuje 

až 40 litrů vody, zatímco 
kvalitní myčka si jich vezme 

pouze necelých 10. Když 
tedy použijete myčku místo 

ručního mytí, ušetříte za 
ohřev vody až 470 kWh 
ročně, což představuje 

úsporu 4 281 Kč.

Vypnutím některých funkcí 
spotřebičů se dá uspořit. 

Například, když máte doma 
americkou lednici, zvažte na 
zimu vypnutí výrobníku ledu, 
spotřeba energie se tím sníží.

Úsporné LED zářivky využívají 
až o 90 % méně energie než 
běžné wolframové žárovky. 

Vyšší pořizovací cena je 
vyvážena 15× delší životností. 

V běžném 150metrovém 
domě se takto dá snížit 

spotřeba elektřiny 
o 230 kWh ročně, což 
je úspora až 2 300 Kč*.

* Při průměrné spotřebitelské ceně elektřiny 9,11 Kč za 1 kWh (ke konci srpna 2022), zdroj: www.setrim.cz, www.eon.cz, www.cez.cz, www.mpo.cz
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Pravidelné roční ověření odborných 
znalostí zásahové jednotky SDH Mukařov
O víkendu dne 22. a 23. října provedla naše zásahová jednotka 
pravidelné ověření odborných znalostí. Dvoudenní setkání bylo 
naplněno odbornou přípravou zaměřenou na správné provedení 
zásahu v dýchací masce, komunikaci při zásahu, řízení či usměrnění 
dopravy v lokalitě zásahu, volací znaky, zásahy u plynových zařízení, 
vyhledávání osob v objektu zásahu, evakuaci osob z vyšších pater 
pomocí žebříků a další postupy. Zásah v dýchací masce má svoje 
přesná pravidla a postupy, které začínají již v kabině zásahového 
vozidla mířícího k požáru. Zasahující hasiči musí mít naprosto funkční 
techniku, její selhání by mělo fatální následky. Dokonce jsme si vy-
zkoušeli těsnost dýchací masky pod vodou, kterou provedl Tomáš 
Pokorný s lahví, přilbou a dýchací maskou.

Součástí odborných znalostí byly mraky odborných otázek, které 
jsme museli zvládnout. Letos jsme k tomu využili aplikaci kahoot, 
kde jsme si vytvořili sady otázek a formou kvízu jsme na ně odpo-
vídali. Hodnotila se samozřejmě správnost odpovědí, ale také čas.

Ve večerních hodinách jsme se ponořili do tajů deskové party 
hry Krycí jména a vydrželi jsme ji hrát hodně přes půlnoc.

Ve středu 26. října jsme jako jedni z prvních zasahovali při požá-
ru letadla a hangáru na letišti Osičiny v nedaleké obci Doubravčice. 
Byl vyhlášen třetí stupeň poplachu požárního poplachu a bylo 
celkem aktivováno osmnáct jednotek hasičů. Průzkumná skupina 
v hořícím objektu zjišťovala, zda se uvnitř někdo nenachází. Bohužel 
byla nalezena jedna osoba, u které lékař konstatoval exitus. Včasným 
zásahem se hasičům podařilo odtlačit jedno malé letadlo z těsné 
blízkosti zasaženého hangáru. Z hořícího objektu postupně vynesli 
několik kanystrů s benzínem a také tři tlakové lahve.

Vážení spoluobčané, děkujeme za vaši podporu, kterou jste 
po celý rok 2022 věnovali našemu sboru. Do nového roku 2023 
vám všem přejeme pevné zdraví a štěstí. Těšíme se, že se s vámi 
setkáme na některé z našich akcí a jsme připraveni i nadále 
naplňovat „Sobě ku cti, obci ku prospěchu, bližnímu ku pomoci.“

Petr Doležel, zastupitel obce  
a člen SDH Mukařov 

*ZMĚNY VYHRAZENY

BUDEME RESPEKTOVAT AKTUÁLNÍ NAŘÍZENÍ A OPATŘENÍ.
NEJNOVĚJŠÍ INFORMACE NALEZNETE NA:
WWW.RYBOVKY.CZ

C H C E T E  S E  K  N Á M  PŘ I P O J I T ?
N A P I Š T E  N A  V Y D R A R @ R A Z D V A . C Z !

PŘ I JĎT E  S E  Z PĚV Á K Y  A  M U Z I K A N T Y
Z  O N DŘE J O V A ,  M N I C H O V I C ,
Ř ÍČA N  A  O K O L Í  S P O L EČNĚ
O S L A V I T  PŘE D V Á N OČN Í  
A  V Á N OČN Í  ČA S !

Budeme společně
zpívat a hrát koledy

a poslechnete si
Rybovu mši vánoční*

17.12. 19:15
koncert Ondřejov – Sportovně kulturní centrum

24.12. 24:00
mše Mnichovice – kostel Narození P. Marie

26.12. 10:00
mše Hrusice – kostel sv. Václava

26.12. 17:00
koncert Kostelec nad Černými lesy - zámek

8.1. 2023 17:00
koncert Říčany – kostel sv. Petra a Pavla

Při požáru letadla a hangáru na letišti Osičiny jsme zasahovali 
jako jedni z prvních. Foto: SDH Mukařov
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Dary podzimu v MŠ Mukařov
Podzimní svátky se tváří trochu pochmurně a tajuplně. Tento temný 
nádech podporuje mlhavé počasí a zkracující se dny. U nás v Mateř-
ské škole Mukařov jsme je prožili barevně a vesele. Výroba duchů 
za pomoci prostěradel a škrobu na prádlo, veselá halloweenská 
výzdoba školky i karnevalový rej strašidel se soutěžemi a hudbou 
na zahradě školky napomohly dětem nebát se a přijmout oslavu 
těchto svátků jako zábavnou část roku, na kterou se lze těšit. Ve 
třídě Ježků si udělala čarodějnice Jindřiška jeskyni. Děti si zvala po 
jednom do šeré sluje a kdo překonal obavy, mohl si pohladit ducha 
a dostal od ní bonbonek za odměnu. Rozzářené dětské tváře jasně 
dokládaly radost z překonání strachu a kouzlo tajuplného prožitku 

se neslo s Ježečky celým dnem.  
Jako každý rok i letos na-

vštěvují děti z naší školky 
mukařovskou knihovnu. Paní 
knihovnice zde vždy připravují 
zajímavý program podporující 
u dětí zájem o knihy. Čtením 
poutavého příběhu s úkoly 
a otázkami vtáhnou vlídné paní 
dětský kolektiv do interaktivní 
spolupráce. Tímto jim za báječ-
nou pomoc při rozvoji zájmu 
o knihy u dětí děkujeme.

Svatý Martin dorazil opět bez bílého koně. Ale náš bílý kůň se 
opět pásl u plotu MŠ II. Paní učitelky ze druhé budovy, jako každý rok 
Martinovi koně půjčily. Školkové děti i každý kolemjdoucí se mohli 
s koníkem vyfotit. Ve školce se přemnožily najednou i papírové husy 
ve všech podobách. Svatý Martin tedy oslavil svůj svátek s dětmi 
majestátně a pestře.

Podzimní čas je také čas světel a světýlek. Jeho příjemné prožití  
za Mateřskou školu Mukařov přeje Dana Horáková.

Adventní přání z Poradny Mukařov
Rok uplynul jako voda a s jeho blížícím se koncem je stejně jako 
v letech minulých přede mnou milá povinnost napsat pár řádků za 
sociální Poradnu Mukařov. Snad nebude vadit, když to tentokrát 
bude trochu osobnější. Při své práci i mimo ni se téměř denně 
setkávám s mnohými z vás, s velkými příběhy vašeho života. Jak 
při vzájemné spolupráci, tak i jako s klienty. Velmi si vážím vaší 
důvěry, se kterou ke mně přicházíte, ale i toho, že i když už není 
důvod využívat služby naší Poradny, nadále zůstáváme v kontaktu 
a vy mi dovolujete být stále součástí vašich životů, prožívat vaše 
starosti i radosti a držet vám pěsti při vašich dalších životních 
krocích. Mám pocit, že tento rok byl pro mnohé z nás zlomový, 
a protože doba není, a ještě nějakou dobu nebude jednoduchá, 
měla bych jedno delší, o to ale upřímnější přání. 

Nechtějme být dokonalí. Dovolme si dělat chyby, přiznejme 
si je a poučme se z nich. Nechtějme být za každou cenu soudci 
druhých. Nehodnoťme, neodsuzujme, nedělejme radikální či 
předčasná rozhodnutí. Neubližujme, nenechejme se vést touhou 
po pomstě. Naopak, naučme se více respektovat, i když nesou-
hlasíme. Odpouštějme, pomáhejme. Buďme upřímní k ostatním 
i sami k sobě, važme si sami sebe. Vraťme se ke svým hodnotám, 
přáním. Nechoďme s davem jen proto, že se to od nás očekává 
a je to jednodušší a bezpečnější cesta. Rozhodujme se sami za 
sebe, stůjme nohama pevně na zemi, s čistou hlavou a čistým 
svědomím… dávejme příklad svým dětem. Buďme k sobě i k dru-
hým laskaví, a to nejen o svátcích. Z celého srdce vám všem přeji 
krásný adventní čas, klidné svátky a do nového roku pevné zdraví 
pro vás i vaše blízké. 

Mgr. Klára Holická
Poradna Mukařov  

www.kkcm.cz/socialni-sluzby 

Uvažujete o fotovoltaice nebo tepelném čerpadle?
Využijte bezplatné konzultace.

PANELY

SOLÁRNÍ

Karel Holeček
Solar Ambasador, Alpha Solar
tel.: (+420) 774 309 990
email: Karel.holecek@alphasolar.cz
web: alphasolarsystems.cz
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PRODEJ JABLEK OTICE
JABLKA Z NAŠICH SADŮ

ING. JAN JANOVSKÝ
OTICE 4, 25163 STRANČICE

PRODEJNÍ DOBA:
PO–SO 8.00 – 17.00 HOD.
NEDĚLE A SVÁTKY ZAVŘENO

AKTUÁLNÍ NABÍDKA:
www.jablkaotice.cz
info na tel. 722 569 749
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VÝSTAVA 
BETLÉMŮ

GALERIE STARÁ ŠKOLA
PŘÍČNÁ 11, MUKAŘOV

2 6 . 1 1 . 2 0 2 2  -  6 . 1 . 2 0 2 3  

v neděli 27. 11. 2022 14-19 hodin
dále (kromě svátků) pondělí 13-18 hodin,

úterý: 9-12, 13-16 hodin, středa: 13-18 hodin,
čtvrtek zavřeno, pátek zavřeno,  sobota 9-12 hodin

Pořádá Galerie STARÁ ŠKOLA díky zápůjčkám od občanů.

W W W . G A L E R I E - S T A R A - S K O L A . C Z

K o c o u r  M i k e š  
u v á d í

J o s e f a  L a d u

Otevírací doba:
pondělí 13-18
úterý: 9-12, 13-16 
středa: 13-18
čtvrtek zavřeno 
pátek zavřeno 
sobota 9-12

GSŠ

www.galerie-stara-skola.cz
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7. 1. - 28. 2. 2023

a n e b  s e  d o z v í t e ,  c o  v š e c h n o  
o  n i c h  v í t e / n e v í t e  a  c o  s  M i k e š e m  
c h y s t á m e  v  M u k a ř o v ě  n o v é h o . . .

Přijďte se podívat na Mukařovský betlém!
Advent a Vánoce nejsou jenom dárky, mytí 
oken a jídlo. I v naší málo zbožné zemi je 
symbolem Vánoc zrození spasitele, nebo – 
chcete-li – Ježíška. A obliba betlémů, zachy-
cujících svatou rodinu s nezbytnými atributy, 
stále stoupá. Asi proto, že v každém, i v tom 
sebemenším, se odráží víra jeho tvůrce v na-
ději, kterou nám nově zrozený život přináší.

Betlémy mají v Mukařově už desetiletou 
tradici. Napřed v podobě výstavy rodinných 
pokladů zapůjčených od místních občanů, 
kterou začala pořádat v tehdejší knihovně 
její dobrá duše, knihovnice Saša Jeriová. 
Výstava se spolu s knihovnou na dva roky 
přestěhovala do Komunitního centra, aby 
se v roce 2018 vrátila do prostor historické 
budovy úřadu, do nově otevřené Galerie 
STARÁ ŠKOLA. A tam zdomácněla, s jedinou 
přestávkou smutného covidového roku 2020, 
kdy ale kurátorka Jitka Čurdová s dalšími 
podporovatelkami vymyslela úžasnou alter-
nativu. Ve spolupráci s místními institucemi 

a provozovateli obchodů se podařilo vystavit 
celkem 12 betlémů do oken a výloh po celém 
Mukařově a Srbíně. V roce 2021 už výstava 
opět byla, byť za přísných hygienických opat-
ření, takže ti, kdo se nevešli dovnitř, mohli 
v okně galerie obdivovat Mukařovský betlém 
v podobě originálního akvarelu malíře Vlas-
timila Soboty.

I to nám ale bylo málo. Už několik let jsme 
přemýšleli, jak se zařadit mezi obce a města, 
kde se s Marií, Josefem a Ježíškem můžete 
potkat přímo na návsi či náměstí. Příležitost 
se naskytla při letošním, v pořadí už třetím 
Mukařovském dřevosochání. Účastníci dře-
vosochařského sympozia se úkolu nezalekli, 
a i když každý z nich má originální rukopis, 
vznikl až překvapivě kompaktní soubor.  
Marie Jana Švadlenky je jemná a zasněná,  
Josef Mariana Maršálka rodinu nejen osvět-
luje, ale – za podpory statného vola – i ochra-
ňuje, Ježíšek Marka Pilaře se raději drží v pe-
řinkách a srdce zejména dětí si určitě získají 

k pohlazení lákající ovečky Ivana Šmilauera. 
Scénu rámuje poctivé a stylové zastřešení, 
o něž se zasloužili pracovníci technických 
služeb Mukařov.

Všem spolutvůrcům patří velké díky 
a všem místním a návštěvníkům přání, aby 
nám betlémská scéna přinášela letos i v le-
tech následujících radost a tolik potřebnou 
naději. Klidný advent a požehnané Vánoce 
všem!

Kateřina Čadilová, zastupitelka obce

Krásný adventní čas, veselé Vánoce a hodně zdraví, štěstí i zajímavých kulturních zážitků v novém roce 2023 přeje Jitka Čurdová,  
kulturní referentka OÚ Mukařov a kurátorka Galerie Stará škola.


