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Školního masopustu se dne 1. března zúčastnily všechny ročníky Základní školy Mukařov. Ve slunečném dopoledni žáci v rámci 
tří průvodů navštívili mateřskou školu, charitní dům a kulturní a komunitní centrum. Před obecním úřadem přednesli zástupci 
tříd rýmy, které společně vytvořili. Odměněni byli masopustními koblihami, které zajistila obec od lokálního výrobce. Za hu-
debního doprovodu si mohli zatančit s „prasetem“ či „medvědem“. Celá akce proběhla ve veselé atmosféře a všichni se již těší 
na další ročník.  Text: Lukáš Kohoutek, foto: Milan Veselý

Stojíme plně   
za Ukrajinou

Zastáváme názor, že do obecního periodika běžně nepatří celostátní, natož 
pak světová politika. Respektujeme pluralitu názorů na dění kolem nás. 
Nemůžeme však mlčky přihlížet tomu, jak pár set kilometrů od našich 
hranic dochází k válečným zločinům a bezprecedentnímu útoku na 
suverénní stát. Už vůbec se nemůžeme tvářit, že se nás to netýká. 
Tímto vyjadřujeme podporu všem našim ukrajinským přátelům, ať už 
známým či naprosto cizím, a vůbec všem, kterým se ze dne na den ve 
čtvrtek 24. února 2022 obrátil život vzhůru nohama. Stojíme za vámi! 

Rada obce Mukařov schválila rychlou pomoc občanům Ukrajiny zasaženým váleč-
ným konfliktem. Vyhlásila materiální sbírku, která bude předána do centra pomoci v TJ Sokol Malá Hraštice, 
dále schválila dar ve výši 20.000,- Kč, který bude poukázán na sbírkový účet Velvyslanectví Ukrajinské republiky 
v České republice, a pověřila starostu svoláním mimořádného zasedání Zastupitelstva Obce Mukařov, které žádá 
o uvolnění daru Obce Mukařov ve výši 100.000 Kč na pomoc Ukrajině. Rada obce dále zajistí opravu a vybavení 
volného obecního bytu 3+1 v čp. 23 jako dočasného ubytování pro uprchlíky. 

 Za Redakční radu obecního zpravodaje 
Štěpán Januszek, šéfredaktor
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O čem se jednalo na únorovém zastupitelstvu
Z obecního úřadu

Na svém 34. zasedání dne 15. 2. 2022 za-
stupitelstvo obce Mukařov mimo jiné 
projednávalo: 

 � Plán střednědobého financování obce 
Mukařov v letech 2022–2031, jenž zahrnuje 
predikci plnění fondu obnovy a rozvoje, 
který je nezbytný pro provoz vodovodní 
a kanalizační infrastruktury v obci. Předseda 
finančního výboru obce p. Doležel a člen 
výboru p. Profota uvedli, že z finančního 
hlediska je pro obec aktuálně největší zátěží 
financování výstavby kanalizace, která musí 
být výrazně úvěrována. Finanční výbor se 
podrobně zabýval i možností akumulace 
prostředků na spolufinancování stavebního 
rozvoje školního areálu, prostředky ve výši 
současných odhadů se ale podaří získat 
nejdříve v roce 2028. V následné diskusi se 
probíral zejména další postup s projektem 
nové školní tělocvičny, kde finanční výbor 
právě z důvodu nemožnosti realizace v nej-
bližších letech nedoporučuje pokračovat 
bezprostředně po zpracování studie přípra-
vou projektové dokumentace, protože hrozí, 
že by to byly zmařené prostředky, tomuto 
názoru oponovala radní obce p. Zákoucká 
a z veřejnosti p. Kvasnička, jehož vyjádření 
k tomuto bodu programu bude otištěno 
v dubnovém vydání zpravodaje. Zastupi-
telstvo obce schválilo Plán střednědobého 
financování obce Mukařov 2022–2031.

 � Stížnost na stav komunikace Na 
Dolách v Srbíně v důsledku probíhají-

cí stavby kanalizace a provozu vozidel,  
jež tudy projíždějí na deponii zemina na 
Čapíku, kterou přednesl p. Poruba. Uvedl, 
že chápe význam stavby i to, že občanům 
způsobí určité dočasné nepohodlí, zároveň 
ale požaduje, aby jediná komunikace, kte-
rá spojuje Kopretinovou ulici s obcí, byla 
udržována ve stavu, kdy je sjízdná pro 
osobní automobily a schůdná pro pěší. 
Závěrem byl návrh místostarosty p. Zimy,  
aby proběhlo místní šetření, které-
ho se zúčastní i zástupci stavby, a na 
němž se dohodnou konkrétní opatření  
k nápravě.

 � Zaslání předžalobní výzvy obci Mu-
kařov ze strany Obce Svojetice. Starosta 
shrnul další vývoj poté, co některé bývalé 
obce spádového školského obvodu zača-
ly po Obci Mukařov požadovat finančních 
prostředků investovaných do rozšíření 
kapacit Základní školy Mukařov. Názory 
právních zástupců obce Mukařov a obcí, 
které požadují finanční vyrovnání, jsou zjev-
ně protichůdné. Obec Mukařov již několi-
krát veřejně deklarovala, že přes ukončení 
smluv o společném školském obvodu okolní 
obce většinu spolufinancované kapacity 
využily a nadále využívají, Mukařov je proto 
ochoten kompenzovat pouze nevyužitou 
část kapacity. Navíc smlouvy, na které se 
okolní obce odvolávají, měly zásadní právní 
vady. Zastupitelstvo obce uložilo starostovi  
p. Semanskému, aby ve věci předžalobní výzvy 

Obce Svojetice postupoval podle doporučení 
právní kanceláře Hraba & Consortes.

 � Debatovalo se také o současné situaci 
v ZŠ Mukařov. O zařazení bodu požádala 
p. Novotná, bývalá ředitelka ZŠ Mukařov, 
která jej uvedla otázkou, zda zastupitelé 
mají informace o personální situaci ve 
škole, odkud podle jejích tvrzení odešlo 
za poslední rok 11 pedagogů, chybí tam 
kvalifikovaný češtinář, a mezi zaměstnanci 
vládne velmi špatná atmosféra. Na to zare-
agoval zastupitel obce p. Kouba, který řekl, 
že přesné informace nemá, ale domnívá 
se, že učitelé, kteří odešli, byli nahrazeni, 
a žádná aktuální personální krize ve škole 
není, naopak, nový ředitel řeší mnoho pro-
blémů, které dříve řešeny nebyly. K tomu 
se připojil zastupitel obce p. Jakob, který se 
vyjádřil v tom smyslu, že současné vedení 
podporuje, protože podle jeho informací 
je kvalitativně nesrovnatelné s vedením 
předchozím. Starosta uvedl, že slyší různé 
názory, ale bez konkrétních podkladů není 
možné nic řešit, ani se k tomu vyjadřovat. 
P. Novotná uvedla, že jí reakce zastupitelů 
stačily a pro zastupitelstvo i další orgány 
obce podklady připraví. Starosta přítomné 
ujistil, že všechny podněty vítá a příslušné 
orgány obce se jimi budou zabývat.

Podrobnosti k jednotlivým bodům 
a kompletní zápisy ze zasedání naleznete 
na webu obce – www.mukarov.cz. 

 SJ, KCa

Participativní projekty 2022 
V letošním roce se sešlo 10 návrhů projektů, které mohou zlepšit vzhled i možnosti využití vybraných pozemků ve vlastnictví obce. Po 
posouzení proveditelnosti bude v několika případech od předkladatelů vyžádáno doplnění návrhů. O výběru projektů, které budou letos 
realizovány, rozhodnou občané v hlasování, které bude otevřené po celý duben online na webu obce – https://1url.cz/@particip-muk-22 
i na hlasovacích arších na obecním úřadě.  Kateřina Čadilová, místostarostka obce

Vážení spoluobčané, 
s tím, jak uplynuly první dva měsíce tohoto 
roku, zdá se, že dobrou zprávou a naplně-
ním prognóz některých odborníků je ústup 
koronavirové epidemie, nebo alespoň její 
agresivnější a nebezpečnější varianty. Asi je 
předčasné jásat, ale určité uvolnění ve spo-
lečnosti je znát, a věřím, že se v brzké době 
k normálu vrátí nejen fungování všech slu-
žeb, ale i společenský život. Zvýšená nakaž-
livost zatím poslední varianty koronaviru se 
naštěstí příliš neprojevila na chodu obecního 
úřadu, ani na probíhající výstavbě kanalizace, 
kterou jste jistě zaznamenali. Zde si troufám 
tvrdit, že jakékoli zdržení je nežádoucí.

S výstavbou, tedy především výkopo-
vými pracemi, se v současné době můžete 

setkat na více místech v obci. To s sebou 
bohužel nese i různá omezení dopravy, 
schůdnosti nebo sjízdnosti cest a samo-
zřejmě všudypřítomný nepořádek, ač se 
snažíme právě na toto dohlížet. Případné 
Vaše stížnosti se snažíme s firmou oka-
mžitě řešit, přesto vás opakovaně žádám 
o trpělivost a pochopení, neboť takováto 
stavba se bez výkopových prací, uzavírek 
silnic a v případě špatného počasí, jako bylo 
teď začátkem roku, bez bahna asi neobejde. 
Útěchou snad může být, že po dokončení 
prací budou povrchy silnic opraveny, že 
se v průběhu prací snažíme v některých 
částech opravit nebo dobudovat i části 
dešťové kanalizace a hlavně, všechny dů-
ležité sítě budou po dokončení této stavby  
v zemi.

Další věcí, o které vím, že část občanů  
trápí, je omezení autobusového spojení 
do centra Říčan. S organizátorem autobu-
sové dopravy (IDSK) toto průběžně řeším.  
Mimoto jsme např. jednali s městem Říčany 
o možnosti prodloužení říčanské autobusové 
sítě až do Mukařova, ale finanční požadavky 
byly natolik vysoké, že jsme tuto myšlenku 
opustili. Dále tedy jednáme s IDSK a v těch-
to týdnech dochází – i na základě našich 
připomínek – k vyhodnocení provozu auto-
busových linek a návrhu změn, takže budu 
s napětím očekávat, jaký bude výsledek.  

Závěrem bych se rád vyjádřil k plánované 
stavbě prodejny Lidl – měla by se začít stavět 
na jaře, odhadem v dubnu či květnu. 

Přeji vám příjemné předjaří.
Rudolf Semanský, starosta obce
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Nové zásady pro výstavbu na území obce Mukařov
Během několika minulých let došlo k velkému nárůs-
tu výstavby v našich obcích, obdobně jako ve všech 
obcích v okruhu kolem Prahy. Čím je stavební boom 
způsoben, nemusím asi zdůrazňovat. Vzhledem ke 
stagnaci a nárůstu cen výstavby bydlení v Praze se vý-
stavba postupně rozšiřuje do širšího a širšího prstence 

ve Středočeském kraji. Tato situace samozřejmě neminula ani nás. 
Ačkoliv se snažíme výstavbu regulovat  tak, jak umožňuje územní 

plán a platné stavební předpisy, jen v minulém roce 2021 bylo vy-
dáno v katastru našich obcí 43 stavebních povolení či souhlasů se 
stavbou rodinných domů. Část z nich obsahuje  dvě bytové jednotky. 
K tomu povolení stavby jednoho bytového domu o 5ti bytových 
jednotkách. Kromě zástaveb rozvojových ploch dochází v poslední 
době i k dělení větších pozemků a zahušťování v současné zástavbě. 

Tato výstavba vyvolává velký tlak na infrastrukturu obce, stavbu 
a rekonstrukce sítí technické infrastruktury a komunikací, zajištění 
bezpečnosti, hromadné dopravy a v neposlední řadě zajištění škol-
ských zařízení. V minulém roce začala realizace stavby nové čistírny 
odpadních vod a kanalizace v Srbíně a v Žernovce o objemu 250 mil. 
Kč, polovinu pokrývá dotace, ale na zbylou část si obec vzala úvěr. 
Obec Mukařov musí na stále rozlehlejším území zajistit údržbu sítí 
a komunikací.

Pokud dochází k výstavbě v nových lokalitách, daří se nám s tě-
mito developery uzavřít dohodu o výstavbě nových sítí a komunikací  
a pomocí smluv o rozvoji území zajistit příspěvek obci. Jenže část 
nových rodinných domů a další zástavby vzniká v již zastavěném 
území, kde dosud probíhá dohoda se stavebníky pouze o příspěvku 
na připojení k vodovodu a kanalizaci.

Někdo by mohl namítnout,že obec dostává příspěvky na provoz 
z rozpočtového určení daní, což je pravda, ale systém stanovení 
příjmů od státu postačuje na provoz obce, rozvoj, zejména větší 
investiční akce, je nutno pokrýt jinými zdroji. Což bývá dotace nebo 
úvěr a k těm musíme mít adekvátní část na spolufinancování. 

Bohužel je častým jevem, že v rodinných domech je přihlášena 
k trvalému pobytu jen část rodiny,  případně jsou bytové jednotky 
pronajaty  bez trvalého pobytu. Na tyto nepřihlášené osoby využí-
vající infrastrukturu obce nedostane obec od státu nic, navíc neplatí 
v obci ani další poplatky, např. na odvoz odpadu.

Proto jsme připravili a na lednovém jednání zastupitelstvo obce 
usnesením číslo 7/33/2022 jednohlasně schválilo nový text Zásad 
pro výstavbu na území obce Mukařov, který definuje nový postup 
při schvalování stavebních záměrů v obci Mukařov a stanovuje pří-
spěvky všech stavebníků do Fondu rozvoje a obnovy obce Mukařov. 
Navrhujeme systém příspěvků všech stavebníků na území naší obce 
a to od záměru většího než 80 m2, včetně přístaveb k stávajícím 
stavbám. Příspěvek je vázán na velikost záměru. Jedná se o základní 
příspěvek, příspěvek za připojení na dopravní infrastrukturu, připo-
jení k vodovodu a ke kanalizaci. 

Text Zásad včetně příloh je přístupný na webových stránkách 
obce Mukařov.

V případě, že máte v úmyslu zahájit jakýkoliv stavební záměr větší 
než 80 m2 na území obce Mukařov, nebo využívající infrastrukturu 
ve vlastnictví obce Mukařov, postupujte prosím podle těchto Zásad:

1. Stavebník podá žádost (viz příloha č. 2) o předběžné sta-
novisko obce k záměru.

2. Rada obce určí, zda záměr spadá do pod tyto Zásady a určí 
podmínky záměru a výši příspěvku. Po úhradě příspěvků obec vydá 
souhlasné stanovisko se stavbou. 

3. S většími záměry, od tří pozemků výše a pro zajištění in-
frastruktury bude se stavebníkem a vlastníkem pozemků uzavřena 
smlouva o rozvoji území, která stanoví podmínky výstavby sítí a ko-
munikací a rovněž výši minimálního příspěvku. 

Hana Zákoucká, 
Radní obce

hana.zakoucka@mukarov.cz

INFO

Máte zastaralý neekologický kotel na pevná paliva?  
Do 1. září 2022 je třeba ho vyměnit nebo požádat  

o dotaci na nový, jinak hrozí sankce.
Jakých kotlů se to týká? A jak požádat o dotaci?

Vše najdete na webu Středočeského kraje  
ve sloupci vpravo pod odkazem Kotlíkové dotace

Tam můžete vyplnit i formulář pro zjištění zájmu 
o poskytnutí Kotlíkové dotace 2021+ 

ve Středočeském kraji.

KDE A KDY MŮŽETE ŽÁDAT
Na krajském úřadě poté, co kraj vyhlásí výzvu 

pro občany (pravděpodobně jaro 2022).

Kontakty: kotliky@kr-s.cz
Kotlíková linka: 257 280 991 

(pondělí a středa 8:00 – 12:00)

KOTLÍKOVÉ DOTACE
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K Velikonocům patří tradiční výstavy se 
sváteční tématikou a v naší Galerii Stará škola 
připravujeme velikonoční výstavu od 14. 3.  
do 31. 4. 2022. Těšíme se na návštěvu.

Jitka Čurdová
Kurátorka Galerie Stará škola

buřty, poníci, tvoření pro děti

v 15 hodin sraz na návsi v Srbíně

VYNÁŠENÍ
MORANY

www.kkcm.cz ve spolupráci s Obcí Mukařovwww.mukarov-sko.cz 

NEDĚLE 3. 4. 2022

VYNÁŠENÍ MORANY
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Vážení rodiče, milé děti!
S velkým potěšením vám oznamujeme, že MŠMT schválilo naši 
žádost na otevření nového místa poskytovaného vzdělávání ZUŠ 
Říčany v Mukařově v hudebním oboru.

Podařilo se to za výrazné podpory obce Mukařov, zejména ve 
spolupráci s paní místostarostkou Kateřinou Čadilovou a za podpory 
mnohých z vás. Děkujeme!

V praxi to znamená, že bychom rádi během března–dubna pro-
vedli průzkumy hudebnosti v mateřské a základní škole a možná 
některé děti nasměrovaly k výuce hudebního oboru v naší nově 
otevřené pobočce. O termínech se všichni včas dozvíte.

Žáky přijímáme na základě talentové zkoušky – pro všechny děti 
a zvláště pro děti v MŠ to znamená, že se na talentovou zkoušku 
nemusí nijak připravovat. Děti vyzkoušíme hravou formou z into-
nace a rytmu. Vše co budeme dělat, by mělo být dětem vzhledem 
k jejich věku přirozené. Průzkumy hudebnosti děláme již mnoho 
let na všech MŠ v Říčanech a okolních obcích a máme s tím dlou-
holeté zkušenosti. Jediné co budeme požadovat, aby dítě zazpívalo 
jednoduchou lidovou písničku (třeba Kočka leze dírou…), s kterou 
budeme pracovat.

Děti přijímáme od 5 let, to znamená, že dítěti musí být při ná-
stupu do ZUŠ již 5 let. Pro předškolní děti otevíráme třídu Poupátek 
– předškolní přípravná hudební výchova (PPHV). 

Předškolní děti se v PPHV hravou formou vyučují základy hu-
dební teorie tak, aby v případě zájmu mohly začít hrát na hudební 
nástroj. Hra na hudební nástroj v této třídě zatím není povinná, 
zaměřujeme se zde na rozvoj hudebního sluchu a vnímání hudby 
a rozvíjení rytmických dovedností a zpěvu. Pokud je ovšem talent 
dítěte zřetelný, je možno na hudební nástroj začít hrát již od 5 let. 
Vždy vše záleží na dispozicích dítěte. 

Naše hlavní těžiště bude ale v předškolácích, dětech, které půjdou 
do 1.třídy. Tyto děti nastupují v ZUŠ od září do přípravné hudební 
výchovy (PHV), kde se stejně jako jejich mladší kamarádi učí zá-
klady hudební teorie. Od pololetí nastupují do tzv. nástrojových 
skupinek – po 2–3 dětech na skupinku na zvolený nástroj. Tady 
v II.pololetí zkoumáme, zda dítě má či nemá pro zvolený nástroj 
nástrojové dispozice. Pokud zjistíme, že to nebyla správná volba, 
hledáme pro dítě nástroj jiný. Vše záleží na společné komunikaci – 
dítě – rodič – pedagog.

Starší děti (od 2. třídy ZŠ) již nastupují do jednotlivých ročníků 
buď podle věku nebo podle schopností. Určitě počítejte s tím, že 
budete muset navštěvovat výuku v ZUŠ dvakrát v týdnu – teoretic-
kou a nástrojovou.

Kde budeme vyučovat?
Vyučovat budeme v ZŠ Mukařov, kde nám pan ředitel vytvořil 

příjemné prostředí pro výuku hudebních oborů. Budeme se snažit 
výuku v ZUŠ přizpůsobit výuce v ZŠ a družině – tak jako na ostatních 
pobočkách ve Strančicích a Mnichovicích. Není to jednoduché a bu-
deme samozřejmě potřebovat vaši rodičovskou pomoc.

Jaké nástroje budeme vyučovat?
Předpokládané nástroje, které bychom vám rádi nabídli – hra 

na klavír, hra na smyčcové nástroje, hra na kytaru, hra na zobcovou 
flétnu jako přípravného nástroje pro hru v dechovém oddělení.

Hru na zobcovou flétnu vyučujeme pouze dva roky. Poté děti 
přecházejí na hru na některý dechový nástroj – klarinet, saxofon, 
příčnou flétnu, hoboj, fagot, lesní roh, trubku, pozoun, baskřídlovka, 
tuba… Výběr je opravdu velký. 

Vyučujeme také harfu, basovou či elektrickou kytaru a bicí nástro-
je. Pro to ale zatím nemáme v Mukařově prostorové podmínky. Kdo 
by chtěl hrát na tyto nástroje, musel by dojíždět do Říčan či Strančic. 
Veškeré informace vám poskytne vedení ZUŠ Říčany:
Mgr. Iveta Sinkulová, ředitelka školy: tel. 604 737 629, e-mail 
iveta.sinkulova@zusricany.cz
Mgr. Hana Javorská, zástupkyně ředitelky: tel. 721 535, e-mail 
hana.javorska@zusricany.cz

Tak, to by byly asi ty nejrychlejší informace o výuce v ZUŠ Říčany. 
V případě jakýchkoli dotazů volejte, pište. Těšíme se na vás.

Mgr. Iveta Sinkulová
ředitelka ZUŠ Říčany

a pedagogický sbor ZUŠ Říčany

Ze života obce

V Mukařově otevře svou pobočku ZUŠ Říčany
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Taekwon-do dnes aktivně vyznává přes 100 milionů lidí po 
celém světě. Můžete našim čtenářům prozradit, v čem vlastně 
toto umění sebeobrany spočívá a proč se stalo tak populárním? 
Populárním se stalo nejspíš proto, že je úplně pro každého. Má hodně 
disciplín, takže není moc pravděpodobné, že by někoho nezaujala 
ani jedna. Například někteří příznivci Taekwon-da mohou klidně 
být méně pohybliví, ale jeví zájem o teorii a historii (mimo závodní 
kariéru samozřejmě).

Jak jste se k Taekwon-do dostala a co Vás na něm nejvíc baví?
Když mi bylo devět let, naběhla k nám do školy skupinka zajímavých 
lidí v bílém oblečení. Rozráželi dřevěné desky a cihly, předváděli 
neuvěřitelnou sebeobranu s přehozy a zkušeně se navzájem mlátili. 
Velice se mi to líbilo. Společně se sestrou a kamarádkou jsme začaly 
chodit každý pátek do mukařovské sokolovny na tréninky a zůstalo 
to tak vlastně i do teď. 

Jak jsem později zjistila, Taekwon-do znamená techniky no-
hou (TAE), techniky rukou (KWON) a životní cesta (DO). Právě „DO“  
je to, co dělá tento sport výjimečný. Jeho hranice přesahují trénin-
ky, závody nebo semináře. Ovlivňuje životní styl, způsob myšlení 
a zásady chováni (zdvořilost, čestnost, vytrvalost, sebeovládání, 
nezdolný duch), o jejichž dodržování každý taekwondista přísahá ve 
slibu Taekwon-do. U mě osobně přišlo „DO“ až po několika letech, 
a přestože jsem tomu ze začátku nevěřila, změnilo v mém životě 
spoustu věcí. 

Máte již na svém kontě účast v mnoha soutěžích, od lokálních 
soustředění přes republiková mistrovství až po mistrovství 
Evropy. Můžete z nich vypíchnout zajímavé či pro Vás osobně 
nejvýznamnější? 
Českých závodů se účastním zhruba třikrát ročně již od roku 2017. 
Během těchto let jsem absolvovala i čtyři Mistrovství ČR.  Letos jsem 
se poprvé účastnila ME. Řídím se svým heslem „I prohraný zápas 
může být pěkný zápas.“ 

Jedním z mých oblíbených zážitků ze závodů v Česku je nejspíš 
moje první soutěž v sebeobraně. Jde o secvičenou ukázku, kde 
hlavní hrdina využitím sebeobrany a Taekwon-do technik zlikviduje 
zlé útočníky. S naší ukázkou jsme rozesmáli celé publikum včetně 
rozhodčích. Není divu, když jako útočná zbraň byla použita berle, 
a dokonce hrnec i s pokličkou!

Když jsme u významných soutěžních turnajů, koncem loňské-
ho roku proběhlo na řecké Krétě mistrovství Evropy, v němž 
Váš klub uspěl hned v několika kategoriích, a došlo i na cenné 
kovy, je tomu tak?
Nejvýznamnější je pro mě samozřejmě Mistrovství Evropy 2021 
v řeckém Heraklionu. Taekwon-do v Česku je celkově na velice vy-
soké úrovni. Například oproti třísetčlenné výpravě z Ruska se může 
pětačtyřicetičlenná Česká reprezentace zdát v nevýhodě, ale není 
tomu úplně tak. Češi svůj nedostatek týkající se počtu soutěžících 
naprosto vymazali skvělou atmosférou a fanděním, které dokáže 
opravdu hodně ovlivnit výsledek. Řekům se náš pokřik „Kdo neskáče, 
není Čech“ zalíbil natolik, že si poslední den zaskákali s námi.

Česko se umístilo celkově na 4. místě hned za Ruskem, domácím 
Řeckem a Ukrajinou. Někteří čeští závodníci si domů přivezli medaile. 
Jedna bronzová a jedna zlatá patří mně.

Zlatá placka, to musí být něco… 
Nejlepší je stát na stupínku vítězů a poslouchat českou státní hymnu, 
která hraje právě pro vás. Ta naše je totiž opravdu nejkrásnější.

Bylo pro Vás toto evropské mistrovství dosud největší sportovní 
zkušeností?
Byly to mé první zahraniční závody. Upřímně řečeno jsem nečekala, 
že zvládnu tak dlouhou cestu bez jídla (kvůli váhové kategorii), natož 
tak doufat ve výhru.

Jste držitelkou I. danu. Co všechno obnáší získání vyššího stup-
ně?
Pro vykonání zkoušky na II. dan je třeba úspěšně zvládnout technické 
sestavy, sebeobranu s nožem, volný boj, silové přerážení dřevěných 
desek a absolvovat několik seminářů s korejským velmistrem Hwang 
Ho-yongem. Můj učitel si přeje, abych danové zkoušky podstoupila 
již tento červenec. Uvidíme, jak to dopadne.

Komu byste Taekwon-do doporučila?
Taekwon-do bych doporučila úplně všem. Především asi dětem, 
které hledají sport. Je to dlouhá cesta, kterou stojí za to trpělivě pod-
stoupit. Přátelé, zkušenosti i zásady chování zůstanou na celý život. 

Angažujete se v rámci Vašeho klubu nějak u nově nastoupivších 
členů, které by Taekwon-do vyzkoušely?
Často pomáhám s vedením tréninků pro začátečníky v Mukařově. 
Příští rok, až budu plnoletá, chci získat titul trenéra. Také, jako kte-
rýkoliv jiný vyšší pásek, jsem kdekoliv a kdykoliv ochotná pomoci 
nebo poradit nižším páskům. 

Závěrem chci prozradit, že již začala příprava na ME 2022 v chor-
vatském Poreči, na které se mimo jiné se mnou chystá i Marcela  
Minaříková a Kateřina Jakobová. Z celé České republiky vybrali dvanáct 
juniorek a z toho tři jsou z Mukařova. To je opravdu skvělý úspěch.

Děkuji za rozhovor.  Štěpán Januszek

Rozhovor

Zlatá Anna Jakobová: „Nejlepší je poslouchat 
českou hymnu, která hraje právě pro vás.“

Anna Jakobová (17 let)
  

Členka České státní 
reprezentace v Taekwon-do ITF.  

Taekwon-do cvičí osm let 
v tkd škole Ge-baek Hosinsool 

pod mistrem Martinem 
Zámečníkem. Studuje  
na Gymnáziu Říčany,  

chodila do ZŠ Mukařov.
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Výjezdy v roce 2021
Jednotka SDH Žernovka v roce 2021 vyjížděla ke 13 událostem. Jed-
nalo se zejména o technickou pomoc při odstraňování kalamitních 
stavů, dále o distribuci ochranných prostředků a covidových testů 
pro Středočeský kraj.  Jednotka vyjela také k požáru trafostanice 
v Mukařově a k požáru v Autolandu Sluštice. Několikrát též na žádost 
občanů obce  jednotka likvidovala obtížný hmyz. 

Členové sboru dále průběžně udržovali techniku a účast-
nili se odborných příprav. Jednotce se podařilo zakoupit pří-

věsný vozík, který už byl několikrát využit pro převoz ochran-
ných pomůcek. Hasičský záchranný sbor Středočeského 
kraje zařadil jednotku SDH Žernovka do krizového plánu kraje  
k plnění distribuce při řešení krizových situací.

Sbor v roce 2021 pořádal z důvodu pandemie pouze dvě akce 
– jednalo se o dětský den a úklid obce. 

V roce 2022 má sbor dobrovolných hasičů obce Žernovka ve 
spolupráci s restaurací Montgomery a místními občany v plánu po-
řádat tyto akce: hasičský ples, pálení čarodějnic, dětský den, loučení 
s létem, úklid lesa, sběr elektro- a železného šrotu.

Bilance akcí z pohledu SDH Žernovka

 

V ST 23. 3. 2022 
si nenechte v Kulturním a 
komunitním centru Mukařov ujít 
MOTIVAČNÍ KURZ 
ZDARMA 
KOMUNIKACE V RODINĚ 
BEZ PROBLÉMŮ 
 

ČAS: od 16 -19 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. 
 

CO SE NA KURZU 
DOVÍTE? 

Jak se domluvit v 
rodině bez křiku a 

hádek  

──── 

Jak se v klidu 
domluvit kdekoliv a 

s kýmkoliv 

──── 

Komunikace, jako 
nástroj, k získání 
toho co chceme 

──── 

Jak v sobě najít to 
nejlepší řešení své 

situace 

 

Kulturní a komunitní centrum Mukařov
Příčná 61,  Mukařov 251 62 
Ing. Pavlína Srnová, tel.: 776 699 837              
e-mail: pavli@srna.info, www.kkcm.cz

JARNÍ BAZÁREK
V SOBOTU 26. 3. 2022

od 9.00  do 11.00 hodin
(prodávající již od 8:15 hodin)

 

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

VSTUP VOLNÝ              
Registrace prodávajících nejpozději do 20. 3. 2022

(počet prodejných míst je omezen, přihlaste se včas!)

Registrační poplatek pro prodávajícího je 50Kč.

Těšíme se na Vás!

SDH Žernovka zve na tradiční hasičský ples 

Sbor dobrovolných hasičů obce Žernovka si vás dovoluje pozvat na ples, který se bude konat v sobotu 26. března 
2022 od 19:30 hod. v restauraci Montgomery v Žernovce. K tanci a poslechu hraje kapela K. E. Gotta.
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Vzpomínka – Ing. Stanislav Müller 
K smutné součásti našich životů patří i to, že z něj odcházejí blízcí lidé. Před několika týdny jsme se tak dozvěděli smutnou zprávu, 

že odešel pan Stanislav Müller. V Mukařově prožil většinu svého života a jako stavební projektant zanechal svůj rukopis na 
mnoha stavbách rodinných domů v obci a okolí. Ani rozvoj obce, ve které žil, mu nebyl lhostejný a bylo mu tak samozřejmostí 

podílet se i na věcech veřejných. Díky své aktivní povaze pomáhal nejen s přípravou společenských nebo kulturních akcí, 
ale také, jako člen zastupitelstva obce, pomáhal řešit různé stavební projekty a dohlížel na některé v obci budované 

stavby. Budeme na něj s úctou vzpomínat.    Rudolf Semanský
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Byla jednou jedna zima a byla opět bez sněhu. V mateřské školce Mukařov nastal čas pohádek.

Byla jednou jedna zima...

Děti si zahrály pohádky jako divadelní představení. Protože dětí 
máme více než rolí v pohádkách a hrát v roli chtěly všechny, měli 
jsme například několik Karkulek, několik babiček, myslivců i vlků. 
I kulisy si děti postavily z velké molitanové stavebnice a v divadel-
ních kostýmech hrály s velkým zaujetím. Pracovaly s pohádkami 
na všechny způsoby, části pohádek, které se jim nejvíce líbily, také 
namalovaly. Jedna z částí pohádkového programu bylo Zimní retro 
kino. Každou pohádku, kterou jsme si převyprávěli, zahráli a nama-
lovali, děti také viděly na promítacím plátně. Byly to pohádky pana 
Jiřího Trnky a Hermíny Týrlové. Tyto pohádky byly nové v době, kdy 
byli dětmi jejich babičky a dědečkové. A je třeba dodat, že se líbí 
pořád. Jsou prostě krásně jednoduché a roztomilé.

Po pohádkách jsme s dětmi zahájili zimní olympijské hry. Sníh 
bohužel nenapadl. Velký vítr a déšť nás zahnal s olympijskými 
disciplínami do tříd. Děti soutěžily v koulování papírovými kou-
lemi, v jízdě na bobu, ve skoku po ledových krách. Také závody 
se psím spřežením přinesly mnoho radosti. Pro běh na lyžích,  
si děti vyrobily lyže ze silných, kartonových papírů a lyžařské boty 
z krabiček na papírové kapesníky. Jedinou skvrnou na našem po-
čínání byla pětidenní covidová karanténa, ta naše děti přibrzdila,  
ale nezastavila.

Nyní se budeme připravovat na Masopust, ale o tom vám  
napíšeme příště.

Za Mateřskou školu Mukařov 
Dana Horáková

velikonoční 

výstavě 

14. 3. – 24. 4. 2022

pondělí: 13-18 hodin, 
úterý: 9-12, 13-16 hodin, 

středa: 13-18 hodin, sobota: 9-12 hodin

O NEJHEZČÍ 

KRASLICI
Vlastnoručně vyrobenou kraslici přineste 

do Galerie STARÁ ŠKOLA 
do 12. 3. 2021

Galerie STARÁ ŠKOLA

Příčná 11, Mukařov
www.galerie-stara-skola.cz

SOUTĚŽ 
PRO DĚTI

Porotou vybrané kraslice 
budou vystaveny na 
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Letní příměstské tábory 2022 v KKCM

Letní zálesácké tvoření
pro děti od 6 let
1. termín: 18.–22. 7. 2022
2. termín: 15.–19. 8. 2022
Cena: 3 000 Kč/týden/dítě 

Přihlášky: Jana Galuščáková 
tel. 605 125 589
e-mail: jana@skimia.cz

V objektu na adrese Příčná 61 se konají volnočasové aktivity pro všechny věkové kategorie, 
najdete zde i obecní knihovnu a kancelář sociálních služeb. 

Podrobné informace o táborech na www.kkcm.cz

Kulturní a komunitní centrum Mukařov 

Tábory s Evou a Honzou  
pro děti od 6 let
1. termín PIRÁTI: 4.–8. 7. 2022
(možnost přihlášky i na jeden den)
2. termín Pevnost ADARHAZ:
22.–26. 8. 2022
Cena: 3 000 Kč/týden/dítě 

Přihlášky: Eva Brůhová 
tel. 607 987 900
e-mail: bruhovkaevka@seznam.cz

Tábory s Katkou
pro děti od 5 let
1. termín VE STOPÁCH INDIÁNŮ: 
25.–29. 7. 2022
2. termín MÁME RÁDI POHYB:
8.–12. 8. 2022
Cena: 3 000 Kč/týden/dítě 

Přihlášky: Kateřina Poláková 
tel. 734 674 524
e-mail: kpmm@seznam.cz 

Letní výtvarný svět
pro děti od 8 let
1. termín: 11.–15. 7. 2022
2. termín:   1.–5. 8. 2022
Cena: 3 950 Kč/týden/dítě  

Přihlášky: Petra Ižáková 
tel. 777 626 063
e-mail: pedasida@seznam.cz 


