
V sobotu 4. června jsme ve dvou skupinách přivítali celkem 33 nových malých občánků, kteří se do Mukařova, Srbína a Žernovky 
narodili od dubna 2021 do února 2022. Na pozvání kulturního a sociálního výboru jich s rodiči a prarodiči „přišlo“ 26 a pozorně si 
vyslechli nejen projev pana starosty, ale také krásné vystoupení jen o trochu starších kamarádů, kteří právě skončili první třídu. 
Za perfektní spoluorganizaci patří poděkování Základní škole Mukařov. Více fotografií naleznete na str. 10.  Foto: Rudolf Flachs
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Starosta shrnuje aktuální dění v obci
Ze života obce

Poslední den modelářského kroužku před koncem 
školního roku se s modeláři už tradičně vydáváme 
do Leteckého muzea v Praze Kbelích, abychom si pro-
hlédli skutečné velké vzory naší modelářské záliby.

Nejinak tomu bylo i letos, kdy jsme někdy v půlce 
června navštívili toto letecké muzeum, i když tentokrát 

v trochu zrychlené verzi. Od KKCM jsme vyjížděli někdy před čtvrtou 
hodinou odpolední, ale přes optimisticky informující navigaci o čase 
dojezdu cca v 16:30 bylo před křižovatkami u Kbelské vše jinak. Patrně 
kvůli nehodě jsme poslední dva kilometry strávili cca ¾ hodinovým 
popojížděním a do muzea jsme tak dorazili něco po páté. Muzeum má 
sice do 18 hodin, ale hangáry s vnitřními expozicemi se zavírají o půl 
hodiny dříve, a tak nám je hlídači zavírali nejen za patami, ale skoro 
před nosem. U posledního hangáru už jsme měli smůlu a museli vzít 
zavděk venkovní expozicí.  I tak se snad výlet líbil a považuji za dobré, 
že si kluci mohli nejen prohlédnout různé typy létajících aparátů napříč 
časem, ale něco málo se i dozvědět o historii našeho letectví.

Proběhlo setkání s ministrem školství a vedením Středočeského 
kraje ve věci kapacity základních škol.

Posledních pár let sledujeme, že se začíná opakovat situace z roku 
2010, kdy bylo nutno řešit vzrůstající počet dětí do základních a ma-
teřských škol vlivem přílivu obyvatel do obcí a měst v blízkém prstenci 
kolem Prahy. V následných letech se podařilo prosadit vznik dotačních 
titulů na výstavbu škol, díky kterému máme relativně novou školní 
jídelnu a zejména novou budovu základní školy, ale čas plyne a opět 
začínáme narážet na limity kapacity těchto školních budov.

Není to problém jen naší obce, víme, že s podobnými problémy se 
potýkají školy v Říčanech, Mnichovicích, Ondřejově, Úvalech, Českém 
Brodě a další. Samozřejmě si tento problém uvědomuje i vedení Stře-
dočeského kraje. Proto byla zahájena jednání s ministerstvem školství, 
financí a místního rozvoje s cílem připravit podobný dotační program 
jako před deseti lety. V návaznosti na tuto snahu bylo krajským úřadem 
zorganizováno setkání starostů z dotčených obcí a měst, abychom 
sjednotili společný postup a tlak na tato ministerstva. Na jednání byl 
pozván i ministr školství Petr Gazdík.

Shodou okolností jsme několik dní poté, co jsem se dozvěděl o připra-
vovaném setkání, obdrželi návrh studie nové tělocvičny a školní jídelny 
ZŠ Mukařov, která byla zastupitelstvem přijata velmi pozitivně. Těšil jsem 
se, že budu moci tuto studii panu ministrovi představit, nicméně pár dní 
nato jeho politický život nabral trochu turbulentní směr, a tak pár dní 
před schůzkou ministr Gazdík podal rezignaci. Setkání starostů se sice 
účastnil, ale ve světle dalšího vývoje považuji za důležité, že se o věci 
podařilo prohodit pár slov s hejtmankou Petrou Peckovou a radním 
pro školství Milanem Váchou. Věřím, že brzy bude příležitost probrat 
vše i s novým ministrem školství. Každopádně jednání jsou na začátku 
a nyní bude důležité, aby připravovaný dotační titul skutečně vznikl.

V této souvislosti chci zmínit, že naším zájmem není jen získat pod-
poru pro náš projekt, ale maximálně podpořit i výstavbu svazkové školy 

LOŠBATES v sousedních Louňovicích. Pokud se tuto stavbu podaří 
v brzké době realizovat, sníží se tím pochopitelně i tlak na naši školu.

Tak to má být.
V nedávné době jsme zaznamenali na některých místech v obci výsledek 
patrně palčivé touhy mladých umělců, sdělit světu své poselství. Bohužel 
jako formu zvolili spreje a jako plátno zastávky, zdi a další objekty v obci, 
včetně soukromého majetku. Jsem rád, že díky rychlé práci Policie ČR 
byli tito výtečníci poměrně rychle vypátráni a ještě více jsem rád, že se 
ke svému prohřešku postavili odpovědně, a místa postupně očistili. 
Myslím, že i ze strany obce je tento přístup vhodnější. než z události dělat 
aféry, trvat na exemplárním potrestání apod. A samozřejmě je skvělé, 
že policie se umí věnovat i těmto „malým přestupkům“ a účinně je řešit.

Ještě k opravám komunikací...
Vážení spoluobčané, rád bych ještě přidal pár informací k opravám ko-
munikací v naší obci. Osobně to považuji za důležité, neboť komunikace 
využívá každý z nás, a asi nikomu není jedno, pokud jezdí nebo chodí 
po rozbitých silnicích nebo chodnících. Opravy čile probíhají, v rámci 
možností (myšleno možností rozpočtu obce) byla opravena ulice Obecní, 
Lesní, Na Moklině a některé další, v době psaní tohoto článku probíhají 
opravy v ulici Polní, Požární a Modřínová. Během prázdnin pak dojde 
ještě na ulici Dubová, část Sosnové, Lomená. a pokud to rozpočet obce 
dovolí, také náves v Mukařově. 

Jistě jste si všimli, že jsem ve svém výčtu zcela vynechal ulice 
v Srbíně a Žernovce, kde aktuálně probíhá výstavba kanalizace. 
I zde se budou komunikace samozřejmě opravovat, o tom se ale 
více dočtete na jiném místě v příspěvku místostarosty Ing. Zimy.

Zmínil jsem otázku financí. Asi sami vidíte, že každoročně se silnice 
pouze opravují a dost často spíš zachraňují z nejhoršího. Bohužel, při 
cenách oprav formou plošné pokládky asfaltu, samozřejmě včetně 
odstranění původního krytu vozovky, pokud bychom chtěli v našich 
obcích mít ulice s jednolitým kvalitním povrchem, potřebovali bychom 
odhadem 80–100 milionů korun. Každoročně se snažím vybojovat 
v rozpočtu obce na opravy komunikací co nejvíce, a po mnoho let 
se smiřuji s tím, že větší část financí je přidělována z dlouhodobého 
hlediska významnějším projektům – vodovod, kanalizace, škola.

Jsem rád, že letos se podařilo na opravy komunikací vyčlenit 
3,5 mil. korun, a troufám si říci, že je to na opravách vidět. Ale možná 
stojí za to připomenout, že i s mnohem skromnějším rozpočtem se 
podařilo v minulosti udělat i některé významnější části ulic, nebo, 
za přispění dotačních prostředků, i celé ulice, jako např. Spojovací, 
nebo chodníky podél Pražské, Choceradské, Školní. Na místní ko-
munikace poskytovalo dotace Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 
ale s ohledem na široký záběr tohoto ministerstva a stav veřejných 
financí se obávám, že těchto výzev bude ubývat.

Ale tak to chodí, v minulých letech se nám podařilo získat peníze 
na tyto projekty, teď zase na kanalizaci a novou čističku, s bonusem, 
že po uložení sítí do země se i tyto ulice dočkají nového povrchu.

Když jsme však u oprav komunikací, připomínám, že nás začát-
kem prázdnin potrápí výstavba odbočovacího pruhu u prodejny 
LIDL. Že to bude znamenat kolony, tušíme. Že to bude znamenat 
spoustu řidičů, kteří se budou snažit kolony objet vnitřkem obce, 
víme také. Je však třeba se připravit i na to, že právě opravené sil-
nice budou svádět neukázněné řidiče k rychlé jízdě a porušování 
předpisů. Tím se dostáváme do trochu začarovaného kruhu, kdy 
možná bude nutné na tyto úseky přidat retardéry. 

Tak doufejme, že těchto případů bude minimum. Krásné a klidné 
léto a buďte prosím na sebe opatrní. Rudolf Semanský

starosta obce
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Červnové zastupitelstvo
Na červnovém zastupitelstvu byla představena téměř hotová studie nové 
školní tělocvičny kombinované se školní jídelnou a celkového možného rozvoje 
školního areálu (viz samostatné články na stranách 4 a 5). V souladu s platný-
mi postupy zastupitelstvo schválilo účetní závěrku a závěrečný účet obce za 
rok 2021. V důsledku navýšení cen vstupů, zejména elektrické energie, bylo 
nutné navýšit i ceny vodného a stočného, což zastupitelé rovněž stvrdili svým 
souhlasem. od 1. 7. 2022 ve výši: cena vodného 52,58 Kč / m3 (bez DPH) a cena 
stočného 45,57 / m3 (bez DPH). Bez výhrad schválili také veřejnoprávní smlouvy 
na poskytnutí finanční podpory spolkům působícím v praxi (poskytnuté částky 
jsou v souladu se schváleným rozpočtem obce). V závěru zasedání se zastu-
pitelé zabývali žalobou obce Svojetice na úhradu podílu na spolufinancování 
nové budovy, kterou ale odmítl projednat okresní i krajský soud a coby správní 
spor bude svěřena v první instanci krajskému úřadu. KCa

Vážení čtenáři, 
stavba kanalizace, spolufinancovaná SFŽP z Národního 
programu Životní prostředí a Středočeským krajem 
z Infrastrukturního fondu, je v plném proudu na něko-
lika frontách současně. Probíhá výstavba gravitačních 
stok a v době, kdy čtete tento článek, probíhá testování 

těsnosti podzemních nádrží ČOV a byly již pravděpodobně zahá-
jeny práce na vyzdívání nadzemního podlaží budovy. Kontinuálně, 
podle upřesnění termínu s vlastníky, probíhá výstavba domovních 
přípojek – gravitačních i tlakových. Informace k přípravě přípojek 
tlakové kanalizace pro instalaci čerpací technologie naleznete v ak-
tuálním článku ke kanalizaci na webu obce, ve dvojčísle Obecního 
zpravodaje z ledna 2022, případně v tištěné podobě mezi tiskopisy 
na chodbě na obecním úřadě. 

Konec stavby (uvedení ČOV do zkušebního provozu) je dle smlou-
vy o dílo plánován v říjnu 2023. Teprve poté a po individuálním 
posouzení připravenosti přípojky každé nemovitosti a doložení 
dokladu o likvidaci odpadních vod ze stávajících jímek bude umož-
něno přepojení odpadů z domů do nové kanalizace. Rozhodně 
není možné obsah stávajících jímek přečerpat do nové kanalizace! 
Odpadní vody z jímek je nutné do procesu čištění postupně přimí-
chávat s čerstvou odpadní vodou, jinak zastaralá „mrtvá“ odpadní 
voda likviduje bakterie nutné ke správnému fungování čistírny.

Plánovaný harmonogram celé stavby jako i dílčí informace k po-
stupu prací v jednotlivých oblastech a ulicích jsou uveřejněny na 

webových stránkách obce. Nejbližší výhled prací na léto je výstavba 
stok v ul. Nad Požárem, odbočení stoky k ČOV Do Vrchu a Nad 
Rybníkem a propojení všech stok v této lokalitě do hlavní stoky 
U Požáru. Po dobu výstavby v ul. Nad Požárem je případná objízdná 
trasa jejím severním konci do ul. Za Brodem. Veškeré práce zde by 
měly být ukončeny cca do konce července. Od poloviny července pak 
bude probíhat výstavba stoky v ul. Na Pískách, kde bude z důvodu 
náročnosti prací cca po dobu 2 měsíců celková uzávěra komuni-
kace z Choceradské k č.p. 157. Po dobu uzávěry bude lokalita Na 
Pískách a Pod Budama přístupná po dočasné příjezdové komunikaci  
z ul. Na Dolách do ul. Na Pískách. Po dokončení stoky k Choceradské 
a obnovení provozu pak bude probíhat výstavba v ul. Na Dolách, 
Na Pískách a Úzká. Práce na kanalizaci v Choceradské, kolem návsi 
a Nad Obcí budou probíhat v roce 2023.

Protože jsme si vědomi obtíží, které stavba s sebou přináší, 
plánujeme již letos obnovu komunikací po stavbě. Jednáme se 
zhotovitelem o pokládce asfaltového povrchu v ulicích: U Požáru 
(od Louňovického potoka do Písecké a od č.p. 416 k ul. Na Pískách), 
U Potoka, plus zapravení překopů na Žernovce. Zásahy v dláždě-
ných ulicích budou zpětně zadlážděny. Obnovy povrchu z recyklátu 
se dočkají letos ulice Luční – již počátkem července – a slepá část  
ul. Do Chobotu. V ulicích Nad Požárem a Za Brodem bude obnoven 
štětový povrch.

Přemysl Zima,
místostarosta obce

Informace o průběhu výstavby kanalizace,  
ČOV a domovních přípojek na léto 2022

Multifunkční hřiště u Kulturního a komunitního centra v Mukařově je jednou 
z 91 proměn 14. ročníku výstavy Má vlast cestami proměn. Celou výstavu 
můžete vidět v Praze u Strahovského kláštera do 12. července, poté budeme 
měsíc hostit výběrovou kolekci i u nás v Mukařově, v parku před obecním  
úřadem.

Všechny proměny a hlasování o té nejzdařilejší najdete na adrese  
https://www.cestamipromen.cz/promeny-2022

KCa

Projekt multifunkčního hřiště u KKCM na výstavě  
Má vlast cestami proměn 
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Po téměř roční spolupráci 
s Tomášem Legnerem a Ma-
tějem Görnerem ze studia 
LEGNER-GÖRNER ARCHI-
TEKTI, mnoha hodinách ná-
ročných a často i bouřlivých 

jednání pracovní skupiny, v níž mělo zastou-
pení vedení školy i rada obce, po zevrubných 
konzultacích se specialisty, má Mukařov na 
stole výsledek, který snese nejpřísnější kri-
téria a měřítka. Před námi je ještě finalizace 
studie a veřejná prezentace zejména pro 
učitele a další zaměstnance základní školy 
(připravuje se na září), ale reakce, kterou 
studie sklidila na jednání zastupitelstva obce 
potvrzuje, že se zde podařilo naplnit krédo 
této autorské dvojice: „Dobrá architektura 
stojí na dvou kovových nohách. První noha 
je ocelová. Je to noha konstrukce, organizace 
a rozpočtu. Druhá noha je zlatá. Je to noha 
fantazie, odvahy a krásy. Dobrá architektura 
neustále myslí na člověka.“

Po zvážení řady „kreativních“ variant do-
stal vnější plášť budovy jednoduchý a čistý 
konstruktivistický tvar, který přirozeně doplní 
současné budovy ve školním areálu. Do bu-
dovy se kromě velké tělocvičny vejde i moder-
ní školní kuchyně, která uvaří až 1000 obědů 
a obslouží tak nejen školu, ale také sousední 
školku, a maximálně efektivně řešená školní 
jídelna. Tělocvična bude v odpoledních hodi-
nách přístupná veřejnosti a bude připravena 
hostit i společenské akce. Součástí studie je 
řešení prostoru před tělocvičnou, včetně 
parkování, počítá s úpravou průjezdní komu-
nikace a bezpečnějším přístupem pro pěší. 

Jak už zaznělo v jiných příspěvcích, finan-
cování výstavby je velká výzva a úkol pro 
budoucí zastupitelstvo, já bych nyní ale ráda 
poděkovala všem členům pracovní skupiny 
a zejména pánům architektům za skvělou 
práci. Těším se na veřejnou prezentaci!

Kateřina Čadilová, 
místostarostka obce

Studie nové tělocvičny těsně před dokončením
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Pomalu se nám blíží konec volebního období, ve výbo-
ru se sejdeme už maximálně jednou či dvakrát, a tak 
bych chtěla zrekapitulovat práci výboru za uplynulé 
volební období. 

Tento výbor byl nově založen po minulých vol-
bách. Do té doby byla vyjádření ke stavbám vydávána 

bez detailnějšího projednání. Proto považuji za velký úspěch, že 
se podařilo výbor založit, jeho fungování dát rámec a pravidel-
nost. Scházíme se téměř každý měsíc, dohromady jsme zatím měli  
33 jednání. Musím kolegům poděkovat, účast členů výboru je výbor-
ná, často se scházíme v plném počtu. Naše jednání jsou konstruktivní 
a mají výsledek. 

Běžnou agendou bývá projednání žádostí občanů k plánovaným 
stavbám, záměrům pro větší územní celky, příprava smluv o rozvoji 
území s doporučením pro rozhodnutí zastupitelstva obce. 

Dále jsme ve výboru připravovali 2. změnu územního plánu.  
Ta je zatím v běhu, nyní čekáme na zapracování připomínek zpraco-
vatelem tak, aby mohlo dojít k opakovanému veřejnému projednání. 

Za velmi pozitivní výsledek naší práce považuji přípravu Zásad 
pro výstavbu v našich obcích, které následně Zastupitelstvo obce 
schválilo.

Jsem ráda, že výsledek naší práce je vidět v přístupu samot-
ných stavebníků, kteří se naučili se svými záměry nejdříve oslovit 
tento výbor, v častých případech ho pak navštívit a svoje záměry 

osobně obhájit. Tento postup vede k transparentnímu posuzování 
jednotlivých žádostí a hlavně k srozumitelnému předložení záměru 
zastupitelstvu obce. Doporučení a stanoviska výboru se vždy snažíme 
definovat tak, abychom hájili zájmy stávajících obyvatel obce, ohlídali 
splnění podmínek daných územním plánem, stavebními předpisy, 
kapacitami stávající, případně plánované infrastruktury obce. 

Chápeme, že ceny nemovitostí stoupají a vlastníci se snaží maxi-
málně využít pozemky. Pokud je stavba citlivě zasazená do pozemku 
a splňuje požadavky územního plánu a technické požadavky na 
výstavbu, ve většině případů je vyjádření kladné. Ale u záměrů, 
které negativně ovlivňují stávající obyvatele a nepřiměřeně zatěžují 
infrastrukturu obce nebo dopravu, jsme velmi striktní a opatrní. 
Musíme vždy uvažovat nad navazujícími investicemi obce – kapacita 
vodovodu a kanalizace, dopravní infrastruktura, místa v mateřské 
a základní škole atd. 

Závěrem si dovoluji konstatovat, že většinu vyjádření se nám 
daří řešit neprodleně, ale některé diskutované body nás provázejí 
delší dobu, např. změna územního plánu. 

Obecně si myslím, že výbor své úkoly plní a stal se důležitou částí 
úřadu obce. Pevně věřím, že fungování výboru bude zachováno 
i následujícím volebním období a jeho práce bude mít pozitivní vliv 
na výstavbu v našich obcích.

Hana Zákoucká
předsedkyně výboru pro územní plánování a rozvoj

Vážení spoluobčané, 
dovolte mi se s vámi před prázdninami podělit o pár poznatků 
z posledního vývoje kolem rozvoje areálu školy. 

V předposledním čísle časopisu jste si mohli přečíst můj názor 
a pohled na další rozvoj školního areálu. Pan starosta následně 
reagoval, a přestože uvedl několik nepřesností, k jeho článku se již 
nebudu vyjadřovat.

Na jednání zastupitelstva obce dne 14. června 2022 zpracovatelé 
radou obce zadané studie architekti Ing. arch. MgA. Tomáš Legner 
a MgA. Matěj Görner prezentovali výslednou studii před dokonče-
ním. Musím zcela upřímně konstatovat, že po shlédnutí prezentace 
plánované dostavby tělocvičny v kombinaci s jídelnou a učebnami, 
jsem velmi mile překvapen výsledkem.  

Prezentovaný stav je z mého pohledu velkým krokem vpřed.  
Jsem rád, že v konečném důsledku byla zúročena aktivní práce jak 
komise pro rozvoj areálu školy, tak zejména užší pracovní skupi-
ny ve složení: pan ředitel ZŠ Mukařov Mgr. Lukáš Kohoutek, rad-
ní obce Ing. Hana Zákoucká, paní místostarostka PhDr. Kateřina  
Čadilová a poradkyně přes stavební fyziku a dotační politiku Ing. Jana  
Tywoniaková. Zapracováním většiny připomínek a podnětů máme 
k dispozici návrh odpovídající nejen kapacitním a provozním potře-
bám školy, ale svým řešením přispívá také k šetření energiemi dle 
požadavků dnešní doby. 

Pevně věřím, že stávající podoba studie bude dále rozpracována 
a zastupitelstvo obce schválí uvolnění dalších finančních prostředků 

k následnému stupni projektové dokumentace. Pozitivní je i změna 
dříve uváděných názorů. Během jednání zastupitelstva např. pan 
starosta oznámil, že při plánované návštěvě ministra školství se 
bude dotazovat na možnost finanční podpory našeho projektu, 
předseda finančního výboru Petr Doležel začal zvažovat možnosti 
financování projektu. Doufejme tedy, že se vše v dobré obrátí, a nejen 
před volbami, ale hlavně po nich nepolevíme ve snaze pokračovat 
v dalším rozpracování aktuální studie.

Pavel Kvasnička
Člen komise pro rozvoj areálu školy

Shrnutí práce výboru pro územní plánování a rozvoj  

Komise pro rozvoj areálu školy – půjdeme dál?
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Navštivte oficiální facebookovou stránku obce –
facebook.com/Mukarov
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Vážení rodiče, milé děti,
děkujeme vám za váš zájem o talentové zkoušky do ZUŠ Říčany 
a vážíme si toho. Jak jsme již psali v minulém čísle zpravodaje, není 
v našich silách vzít každého, kdo má zájem. Navíc každé dítě musí 
projít jednoduchou talentovou zkouškou.

Nicméně i přes toto všechno jsme přijali téměř 30 šikovných  
dětí a ve školním roce 2022/2023 budeme otvírat dvě třídy – pří-
pravnou hudební výchovu (PHV) a spojenou třídu 1. a 2. ročníků. 

Zatím otvíráme obory zpěv, kytara a přípravné dechové oddělení 
– hra na zobcovou flétnu.

Výsledky talentových zkoušek a základní informace už teď najdete 
na www.zusricany.cz.

Schůzka rodičů přijatých žáků se uskuteční 6. září 2022 v kon-
certním sále Staré radnice v Říčanech od 18.00 hodin. Tady se 
rodiče dozví veškeré podrobnosti k úspěšnému zahájení studia. 
Na prázdninovou rozloučenou ještě posíláme střípky z našich pro-
běhlých akcí.

Přejeme vám všem krásné prázdniny a těšíme se na novou 
spolupráci.

Tým ZUŠ Říčany

Ze života obce

V Mukařově otevře svou pobočku ZUŠ Říčany

Absolventi ZUŠ ročníku 2021/2022.

„Rádio hlásí“ – vystoupení literárně-dramatického oboru. Taneční akademie.

Výstava VO na ČVUT a její organizační tým.

Otvírání studánky se souborem Mikeš.
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Fakt je ten, že v lásce se cítíme uvolnění, kdežto v nenávisti žijeme 
ve stresu. Když jsme uvolnění, naše tělo necítí žádné překážky ke 
správné regeneraci. Naše tělo má po celou dobu života snahu 
regenerovat. Stres nebo křeč vytváří jisté bloky v mysli i ve svalech 
a regenerace je podstatně zhoršená, dokonce můžou vznikat i různé 
nemoci v místech, kde se tyto bloky vytvářejí. Každý si teď řekne, že 
láska je lepší, ale co je to vlastně ta láska?

Láskou mám na mysli ten blažený pocit, kdy nám nic nevadí 
a máme pocit, že všechno je správně. Pocit, když žijeme v souladu 
se svým okolím. Když ráno vstaneme a usmíváme se s pocitem, že 
máme opět příležitost prožít dnešek o něco zkušenější, než jsme 
byli včera. Základem tohoto pocitu je také úcta k ostatním lidem, 
zvířatům i rostlinám. Pýcha a sobectví nám tento pocit kazí. Před-
stavme si, že žijeme na této planetě, kde nic není. Není tady žádný 
jiný člověk, žádné zvíře ani rostlina. Toto je svět, kde neexistovala 
žádná úcta, pouze nenávist, pýcha a sobectví den za dnem. Pokud 
tvoříme nenávist kolem sebe, vrací se nám to. Představme si, že 
nenávist je špína, kterou házíš do vody kolem sebe. Nezbude ti pak 
nic jiného než v této špinavé vodě plavat.

Nenávist může být vytvořena právem. Můžeme mít pocit, že 
nám někdo ublížil a máme právo ho za to nenávidět. Žijeme pak 
v křeči, ve stresu a chuti po pomstě. Naše tělo neregeneruje správně, 
nenávist nám bere energii a ubližujeme tak sami sobě. V tom přípa-
dě bychom měli nenávidět i sami sebe, ale málokdo si umí přiznat 
vlastní vinu. Vždy je na vině někdo jiný, protože já přece dělám to 

nejlepší, co umím. Vtip je v tom, že člověk je stvořen k tomu, aby 
se celý život učil a zdokonaloval. Pokud mi někdo ublížil, nemusím 
ho za to nenávidět, můžu mu poděkovat, že mě upozornil na mou 
slabinu, abych se mohl dál zdokonalovat a zítřek prožít o něco lépe 
než dnes nebo včera.

Bohužel jsme obklopení penězi. Nebo raději obrovským nedo-
statkem peněz. A našim hlavním cílem je, se toho nedostatku zbavit. 
Abychom to dokázali, musíme mít moc. Našim životním cílem je tedy 
získat velkou moc, abychom mohli získat dostatek peněz. Jenže peněz 
není nikdy dost, a tak i naše moc musí být pořád větší. V takovém 
životě nám už ale nezbude čas na lásku k sobě a svému okolí. Pro-
tože si už nemůžeme být rovní, jinak bychom neměli moc. Máme 
snahu být něco víc než ostatní a každý, kdo nám brání v získávání 
moci, nám ubližuje a musíme ho nenávidět. Žijeme ve stresu, naše 
tělo neregeneruje správně a stárneme rychleji.

V této fázi se mi připomněla slova Dalajlámy: „...protože obětují 
zdraví, aby vydělali peníze, potom obětují peníze, aby znovu získali zdraví, 
potom se tak znepokojují minulostí a budoucností, že si neužívají přítomnosti, 
a tak nežijí ani v přítomnosti, ani v budoucnosti. A žijí tak, jako by neměli 
nikdy zemřít, a potom zemřou bez toho, aby předtím žili.“

Mějme k sobě úctu. Chovejme se k druhým lidem, jako bychom ti 
lidi měli být my sami, jen umístění v jiném těle s jinými zkušenostmi. 
Míváme i špatné dny, stejně tak je mívají i ostatní. Tolerujme se.

S úctou 
František Dobrota

Láska nebo nenávist, co nám zaručí dlouhověkost?

DATUM DEN SOUBOR NÁZEV PŘEDSTAVENÍ ZAMĚŘENÍ

26.6.2022 neděle DS Dipona Alenčiny rošády Rodinné

2.7.2022 sobota Poločas nápadu Motel u stoky Dospělé

10.7.2022 neděle Divadlo Bořivoj Dva Kašpaři Dětské

24.7.2022 neděle Dana Jungová Cirkus Rodinné

31.7.2022 neděle Dřevěné divadlo Zvířátka a loupežníci Dětské

6.8.2022 sobota DS J.VOSKOVCE Sázava CHARLIOVA TETA Dospělé

7.8.2022 neděle Divadlo Bořivoj Paní Kufříčková Dětské

13.8.2022 sobota ELF Plaváček Dětské

13.8.2022 sobota DS Slaná TYL Tchýně na zabití Dospělé

21.8.2022 neděle Ivana Hessová O holčičce která zlobila Dětské

27.8.2022 sobota Divadlo v Roztocké Jdeme na to Dospělé

28.8.2022 neděle Bářino toulavé divadlo O skřítku Valeriánovi Dětské

Louňovická letní divadelní aktivita 2022 – 10. ročník
AREÁL RESTAURACE U HENCŮ LOUŇOVICE
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Ohlédnutí za letošním Dětským dnem s hasiči
Uplynuly dva roky od našeho posledního Dětského dne s hasiči 
a podle počtu dětí se i tento ročník vydařil. Téměř 300 dětí neváhalo 
přemluvit své rodiče a v sobotním odpoledni, kdy teploty atakovaly 
letních 30 °C, dorazily na fotbalové hřiště splnit si 12 různých disciplín 
a získat zaslouženou odměnu. 

Pro děti jsme připravili bohatý doprovodný program. Začneme 
tradičními ukázkami vybavení Celní správy, mezi kterými nechyběl 
monitorovací vůz na zapomnětlivé řidiče neplatící dálniční známky 
nebo řidiče kamionů překračující povolené rychlostní limity. Za 
pozornost také stály ukázky falešných telefonů iPhone, hodinek 
Rolex, či tužkových baterií. Mezi oblíbenými předměty, které jsou 
často pašovány, jsou i cizokrajná zvířata a viděli jsme i výrobky ze 
slonoviny. Novinkou byla komentovaná ukázka zásahu příslušníků 
celní správy, která se neobešla bez houkání sirén a tasení zbraní. 

Složky Integrovaného záchranného systému ČR byly zastoupeny 
Policií ČR, policejním útvarem ochrany pražského letiště Václava 
Havla, jednotkou dobrovolných hasičů z Kolovrat se svým zása-
hovým vozidlem Scania a nesmělo chybět ani zásahové vozidlo 
SDH Mukařov. Technické vybavení těchto jednotek bylo v oble-
žení zájemců a bylo doprovázeno častým zapínáním policejní  
sirény. 

Děti uchvátila ukázka dravců a jízdy na ponících. Poté měly 
možnost ještě dovádět na obřím skákacím hradu ve tvaru požárního 
auta. Na všech našich akcích, které pro děti pořádáme, nesmí chybět 
tradiční hasičské palačinky, párek v rohlíku a osvěžující limonáda. 

Poté co si všechny děti poctivě splnily svých dvanáct disciplín, 
dostaly drobný dárek na památku. Letos jsme zvolili formu dobro-
ty a to buď jahodovou nebo vanilkovou zmrzlinu nebo pop-corn. 
Samozřejmě, že nesměl chybět diplom, heliem plněný balónek 
a závěrem populární pěnová show. 

Máme radost, že se akce vydařila a přibližně 600–650 návštěvníků 
bylo spokojeno. Velké poděkování patří našim tradičním sponzorům 
(Obec Mukařov, DPD CZ, SHČMS, Cukrárna Michaela Jandová ze 
Srbína) bez jejichž finanční pomoci by nebylo možné tento program 
připravit. Zvláštní ocenění si zaslouží všichni dobrovolníci, kteří nám 
přišli pomoc a přispěli k bezproblémovému zvládnutí této akce. 
Věřte, že je to skutečně příjemný pocit, když dokážeme navzájem 
spolupracovat a odměnou je nám dětský úsměv. 

Věříme, že se spolu sejdeme i příští rok a budeme si tak společně 
na plno moci užít tradiční Dětský den s hasiči.

Za SDH Mukařov Petr Doležel, 
hospodář sboru a zastupitel



léto 2022 Strana 9Ze života obce

Tak jako loni v červnu, i letos jsme měli tu čest pozvat všechny první 
třídy do mukařovské knihovny. Dorazila za námi i první třída z Babic. 
Nejdříve jsme si s dětmi povídali o tom, co je vlastně knihovna, co se 
v ní dělá a jak se starat o vypůjčené knížky. Poté děti musely projít 
zkouškou ve čtení. 

K četbě jsme si připravili veselé hádanky, aby děti zapojily své 
hlavinky. Protože všechny ve zkoušce uspěly, mohli jsme všechny 
prvňáčky pasovat na čtenáře Obecní knihovny Mukařov.

Jako dárek dostali čtenářský průkaz do knihovny, sešit na zazna-
menávání přečtených knížek, diplom a malou sladkost.

Za Obecní knihovnu v Mukařově Petra Houdková

Neváhejte se obrátit na poradnu Pasování v obecní knihovně
Vážení spoluobčané, nacházíme se v polovině letošního roku. Oče-
kávaný čas prázdnin a zaslouženého odpočinku je před námi a já 
bych ráda v několika větách shrnula činnost poradny Mukařov za 
posledních šest měsíců. 

Ze všeho nejdříve bych chtěla opět poděkovat všem klientům, 
kteří k nám našli cestu a dokázali se svěřit se svými mnohdy velkými 
problémy. Velice dobře si uvědomuji, že k tomuto kroku je potřeba 
hodně sil i odvahy. Děkuji za důvěru a otevřenost a slibuji, že se budu 
i nadále snažit v rámci svých možností pomoci najít všem, kteří se na 
poradnu obrátí, cestu k vyřešení jejich trápení a problémů. 

Poslední měsíce byly oproti dřívějším v mnohém jiné. Začíná přibý-
vat klientů, na které dopadají vysoké ceny, bohužel nejen energií, ale 
i základních potravin, služeb apod. Jak asi tušíme, tento stále rostoucí 
problém postupně pocítíme všichni, a nejen lidé ve vyšším věku. Dále 
se na poradnu obraceli a obracejí klienti, kteří našli v naší zemi a obci 
útočiště před válkou. Mají za sebou mnoho stresujících zážitků, ztrátu 
jistot, bezpečí či domova, a bohužel často i svých nejbližších. Jsem ráda, 
že také zde můžeme nabídnout pomoc a připojit se k ostatním, i když 
možnosti s ohledem na celkovou situaci jsou omezené.  

Dále bych také chtěla poděkovat za spolupráci ZŠ a MŠ Mukařov 
a MUDr. Nině Trojánkové. Situace našich klientů často potřebuje širší 
součinnost a já si vážím toho, že toto mezi námi funguje.

Vážení spoluobčané, přeji vám krásné a klidné dny ve zdraví. Na-
čerpejte hodně sil i dobré nálady, užijte si léto v kruhu svých nejbližších 
a nejmilejších, opatrujte se. Co se týče fungování poradny v letním 
období, i nadále prosím, abyste nás kontaktovali telefonicky nebo 
e-mailem, společně pak domluvíme další postup. Jsme tu pro vás.

Za poradnu Mukařov Klára Holická 
tel. 775 376 815, e-mail: socialni.sluzby@kkcm.cz

Můj Mukařov – děti ze školky putovaly obcí
Koncem května jsme se s dětmi vydali na 
putování po významných místech Mukařova. 
Připravili jsme se důkladně – vytiskli jsme 
pro každého malého poutníka mapu okolí 
naší mateřské školy i s pamětihodnostmi. 

V pondělí hned ráno po svačince jsme 
vyrazili od mateřské školy k budově obec-
ního úřadu a pošty, před úřadem děti trasu 
zakreslily do mapy. Potom nás mapa vedla 
na obecní hřbitov. Děti ani nedutaly, aby 
nerušily odpočinek předků. Nebály se a re-
spektovaly způsob chování na tomto tichém 
místě. Hloučku tichých dětí si všiml pan farář 
a pozval děti na návštěvu přilehlého kostela. 
Někteří, neboli většina, zde byli poprvé. Vstup 
dovnitř místního svatostánku děti znovu ztišil 

a uvedl v úžas. Atmosféra kostela a sluneční 
světlo proudící velkými barevnými okny do-
vnitř byly dechberoucí. Pan farář děti přivítal, 
krátce povyprávěl o historii stavby a pochválil 
děti za klid a pozornost při výkladu. Bylo znát, 
že ho naše návštěva potěšila. 

Od kostela jsme se s dětmi vydali k míst-
nímu rybníku. Tam jsme nakrmili kačenky 
a rybičky, pohráli si na louce a pokračovalik 
mukařovské knihovně. Sem si děti mohou 
zajít s rodiči či prarodiči a o Mukařově si ně-
jakou knihu půjčit. 

Před každým významným místem se děti 
vyfotily, zakreslily trasu do mapy a ve škol-
ce pak nalepily fotografii místa. Druhý den 
jsme si povídali o tom, co se dětem nejvíce 
líbilo. Všechny mapičky máme vystaveny na 
schodišti školky.

Následujícím tématem byla Česká repub-
lika, hlavní město, česká vlajka a znak. Od lva 
ve znaku bylo kousek k Brunclíkovi a českým 
pověstem. Vyprávění, tvoření a malé před-
stavení o praotci Čechovi, hoře Říp, kněžně 
Libuši a Horymírovi se Šemíkem nám zabralo 
celý týden. Kdo má pocit, že jsou naše děti 
na pověsti malé, je na velkém omylu.

Další dobrodružství z naší školky se  
dozvíte příště.

Za Mateřskou školu Mukařov přeje krásné dny 
Dana Horáková
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Fotogalerie z červnového vítání občánků
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20. srpna 2022

POUŤOVÝ

FESTIVAL

13.00  Siderea – středověké tance
13.15  žonglování
13.45  1. dražba soch
14.00  Dřevěné divadlo 
             O zlaté rybce
14.45  2. dražba soch
15.00  Siderea – orientální tance
15.15  DiPoNa
15.30  3. dražba soch
16.00  obří bubliny
16.45  4. dražba soch
17.00  hudební kroužek (swing)
18.00  kouzelník PET 
18.45  hudební kroužek (swing)
20.00  Silent Scream (pop-rock)
1O–13 rychlosochání
1O–18 jarmark regionálních značek 
a místních výrobců
košíky, keramika, textilní a kožené výrobky,
hry a hlavolamy, šperky, drátování, 
perníky, pivo, víno, káva,
med, cukrářské výrobky, koření 

VSTUP ZDARMA
Pořádá Obec Mukařov
Spolupráce Lunapark Karel Helfer, Ladův kraj
a Asociace regionálních značek

Mukařov, park u obecního úřadu
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Novinky v KKCM
Připravujeme nové kroužky a kurzy pro 
školní rok 2022/23:
 

 � Jóga pro předškolní a školní děti
 � Výtvarný svět pro předškolní děti
 � Předškolák
 � Malý badatel
 � Atletika pro děti
 � Cardio dance teens
 � Power pilates

Přihlašování do kroužků a kurzů na nový 
školní rok je již v plném proudu a my se 
tak na všechny budeme těšit opět v září!

Přihlašovací formulář naleznete na webo-
vé adrese www.kkcm.cz.

Děkujeme vám za dosavadní přízeň a spo-
lupráci a přejeme vám krásné prázdniny 
plné sluníčka, pohody a zážitků! 

Lucie Šplíchalová
Koordinátorka volnočasových aktivit v KKCM

Víte, že...
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Kalendář akcí / léto 2022
Mukařovské léto

 � 2. 7.–31. 8. Řezbářské umění, artefakty a obrazy ze dřeva 
(Galerie Stará škola)

 � 15.–20. 8. Mukařovské dřevosochání (vedle parku směrem k rybníku)
 � 20. 8. Pouťový festival (park před obecním úřadem)  

Čtrnáctidenní Mukařovská pouť – od 11. do 21. srpna
Lunapark Helfer opět přijíždí do Mukařova! 
Jezdíme k vám již 30 let. I moji prarodiče a rodiče jezdili na Mukařovskou pouť. Snažíme se,  
aby pouť vzkvétala a abychom udrželi tuto tradici jako naši předkové. Pouť je rodinný podnik – 
provozujeme jej já a moje žena, moje dcera a moji tři synové s rodinami. Tímto chceme poděkovat 
zastupitelstvu obce Mukařov za spolupráci.

 � Celkem 42 atrakcí
 � Čtvrtky 11. a 18. srpna – slevy na 

atrakce
 � Soboty 13. a 20. srpna – ve 22:00  

proběhne při příznivém počasí  
ohňostroj (hasičský sbor zajištěn)

 � Novinka na Mukařovské pouti –  
atrakce APOLLO 13 booster (výška 
40 m)

GALERIE STARÁ ŠKOLA MUKAŘOV UVÁDÍ

MUKAŘOVSKÉ

LÉTO 

ŘEZBÁŘSKÉ UMĚNÍ:  JAN ŠVADLENKA

PAVEL KŮLA:  KOMBINACE TECHNIK
ŘEZBÁŘSTVÍ A MALBY

DŘEVĚNÉ ARTEFAKTY: PETR KAMENÍČEK

JIŘ Í  ANDERLE: DŘEVĚNÉ MISKY

2. 7. - 31. 8. 2022

Otevřeno:
pondělí: 13-18 hodin
úterý: 9-12, 13-16 hodin
středa: 13-18 hodin
sobota: 9-12 hodin

Galerie Stará škola, Příčná 11,
Mukařov (naproti poště)
www.galerie-stara-skola.cz

www.laduv-kraj.cz

Dobrovolný svazek obcí Ladův kraj 
Svazek obcí, Masarykovo náměstí 83, 251 01 Říčany  
Kancelář: Říčany, Olivova ul.1800/2 

Kontakt: Bc. Hana Bolcková, tel. 731 102 739, hana.bolckova@laduv-kraj.cz

hledá

MANAŽERA SVAZKU LADŮV KRAJ 
Výše úvazku: plný úvazek (min. 0,8)
Místo výkonu práce: Říčany a celé okolí mikroregionu, částečně i práce z domova
Hrubá měsíční odměna: dle výše úvazku, max. 50 000 Kč brutto
Pracovní náplň: Organizace a koordinace svazkových projektů: 

 � revitalizace stezek a cyklostezek, včetně mobiliáře, návrhy, zpracování a řízení 
realizace nových propojek a prodloužených tras mezi obcemi;

 � supervize údržby stezek, cyklostezek a mobiliáře, dotační poradenství; 
 � dokončení projektu podpory lokální ekonomiky SMO ČR.

Zajišťování mezi-obecního sdílení dobré praxe: 
 � reprezentace a zapojení svazku v rámci SMO ČR a jiných odborných organizací, 

sběr podnětů pro dlouhodobé i dílčí projekty, vedení a reporting těchto činností.

Řízeních či supervize dotačních projektů svazku: 
 � hledání dotačních výzev pro svazek zaměřených zvláště na stezky a cyklostezky. 

Agenda tajemníka svazku: 
 � zajišťování administrativní činnosti v souladu se zákonem o obcích, podle 

něhož se svazek řídí; 
 � podklady pro daňovou evidenci, účetnictví a audity, komunikace s krajským 

úřadem, apod.

Požadujeme: kompetence, zkušenost s řízením projektů a dotační agendou vítána, 
otevřenost k novým výzvám, zodpovědnost, spolehlivost, komunikativnost, řidičský 
průkaz skupiny B. 
Nabízíme: notebook, telefon, práci i z domova, pestrou agendu, práci v malebné 
přírodě.
Motivační dopis, stručný životopis a fotografii posílejte na výše uvedený 
kontakt do 31. 7. 2022.


