
Po dvou letech hostil Mukařov opět řezbářské sympozium neboli 
Dřevosochání. Toho dne, v sobotu 20. srpna, měla zároveň jako 
tradičně vyvrcholit pouť atraktivním Pouťovým festivalem. Vítězem 
bylo bohužel hlavně deštivé počasí, byť program festivalu proběhl 
zcela podle plánu, a diváci, kteří se nedali odradit všudypřítomnou 
vodou, nelitovali. Ale po pořádku.

Sochaře jsme v Mukařově hostili už potřetí. Poprvé ale dostali 
jednotné zadání – betlém v životní velikosti! Jak si s ním kvarteto 
ve složení Jan Švadlenka, Marian Maršálek, Ivan Šmilauer a Marek 
Pilař, poradilo, můžete posoudit na fotografiích. A pokud byste měli 
zájem mít od nich menší plastiku doma, stále je šance. Dražba jejich 
menších děl vytvořených v průběhu sobotního dopoledne byla kvůli 
nepříznivému počasí odložena a uskuteční se pravděpodobně elek-
tronickou cestou. Kromě dražeb ale celý program šlapal jako hodinky. 
Taneční skupina Siderea předvedla středověké i orientální tance a zvládla i workshop s dětmi z publika. Kouzelník PET předvedl nejen 

kouzla, ale také žonglování za vydatné asistence diváků. Dřevěné 
divadlo sehrálo pohádku O zlaté rybce s diváky přímo na podiu, 
které vzápětí ovládl swingový Dámský hudební kroužek. Vrcholem 
večera byl koncert skupiny Silent Scream, která s chutí odehrála 
vlastní i převzaté písně a došlo i na tanec. Celý den s vtipem a šar-
mem moderoval náš mukařovský soused Jirka Holoubek. Prodejci 
na jarmarku bojovali s deštěm tak, jak jim jejich sortiment dovolil, 
nejdéle k radosti všech přítomných diváků vydrželo občerstvení 
dodávané také lokálně – mukařovskou Cykloterasou a Vinotékou 
Šmerák Říčany.

Děkujeme všem účinkujícím, prodejcům, organizátorům, stejně 
jako partnerům akce – Lunaparku Helfer, Ladovu kraji a Asociaci 
regionálních značek za perfektní spolupráci. A těšíme se na příště, 
třeba uvidíme i sluníčko!  Kateřina Čadilová, místostarostka

Mukařov  Srbín  Žernovka
www.mukarov.cz
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Pár slov starosty – nejen ke konci volebního období
Ze života obce

Informace o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2022 
Volby do zastupitelstev obcí (též komunální volby) se konají ve dvou dnech, v pátek 23. září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 24. září 
2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Volební systém pro komunální volby je ze všech nejsložitější, protože občané mohou vybírat své zástupce v obcích 
a městech napříč všemi kandidátkami, ale také zvolit jednu stranu nebo zakřížkovat její preferované členy.
Průběh a způsob hlasování
Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i hlasovací lístek. Každý volič 
hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S úřední obálkou a hlasovacím lístkem vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Počet členů 
zastupitelstva obce, který má být zvolen v dané obci, je uveden v záhlaví hlasovacího lístku. Hlasovací lístek je nutné upravit jedním z uvedených způsobů:
A) Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební 
strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik členů zastupitelstva obce má být voleno.
B) Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého volič hlasuje, a to z kterékoli volební strany. Nejvýše lze označit 
tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno.
C) Kombinovat oba způsoby a označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty z libovolných ostatních 
volebních stran. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku 
pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva.

Pokud volič označí křížkem volební stranu, neoznačuje již v této volební straně konkrétní kandidáty. K označení kandidátů u této volební strany se 
v takovém případě nepřihlíží. Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky vložil pouze jeden hlasovací lístek, jinak je hlas voliče neplatný. Více informací 
ke komunálním volbám najdete na webu ministerstva vnitra https://1url.cz/@volby-jak-hlasovat.

Zdroj: mvcr.cz, denik.cz

Vážení spoluobčané,
 
čím jiným začít příspěvek do tohoto čísla, než blížícími 
se komunálními volbami. Čtyři roky, které trvá volební 
období, utekly jako voda, a tak se opět, tentokrát od 
pátku 23. září od 14:00 hodin do soboty 24. září do 

14:00 hodin, ve všech městech a obcích otevřou volební místnosti, 
abychom si zvolili zastupitele na další čtyři roky.

Komunální volby, ať již v malé obci nebo velkém městě, vnímám 
– a určitě nejen já, jako jakési vysvědčení. Toto vysvědčení a zhod-
nocení práce pro obec vystavujete vy, naši občané a voliči. Někdo 
má volbu jasnou, někdo se rozhoduje do poslední chvíle, někdo se 
nechá ovlivnit kampaní, programem, anebo dosavadními výsledky 
práce. Určitě je ale dobře k volbám přijít.

A přestože má naše obec ve všech typech voleb nadprůměrnou 
účast, chci vás, kteří zvažujete, zda k volbám vůbec přijít, požádat, 
abyste tak učinili. Je úplně jedno, zda jste spokojení nebo nespokojení, 
zda fandíte jednomu, nebo druhému (třetímu, čtvrtému) uskupení. 
Jsou to vaše hlasy, které rozhodují. Vždyť v komunálních volbách lze 
díky preferenčním hlasům na rozdíl od jiných voleb nejlépe určit, 
komu dáte pro další čtyři roky svou důvěru. Neboli koho pověříte, 
aby pracoval pro vás, pro obec a spravoval věci veřejné.

Proto vás chci zdvořile požádat, abyste k volbám přišli a svým 
hlasem rozhodli o jejich výsledku. Děkuji vám.

Dovolte, abych dnes zmínil ještě jednu „věc“, ze které mám 
upřímnou radost. Tou „věcí“ je znovuobnovení přímého autobu-
sového spojení z Mukařova do centra Říčan a zlepšení dopravní 
obslužnosti mukařovska celkově. 

Někdy na začátku loňských prázdnin mě totiž naši občané upo-
zornili, že v chystané změně jízdních řádů příměstské autobusové 
dopravy se mj. vytratilo přímé autobusové spojení do centra Říčan. 
Tato linka sloužila nejen jako školní autobus pro žáky dojíždějící do 
tamějších škol, ale i pro další naše spoluobčany, zejména seniory, 
kteří spoj využívali např. k návštěvám lékařů – specialistů. 

Okamžitě jsem tedy kontaktoval krajského radního pro dopravu 
a také odpovědné pracovníky společnosti ROPID. Dozvěděl jsem se, 
že redukce linek, tedy nejen této, byla způsobena propadem příjmů 

z dob covidu, a tedy snahou udržet autobusovou dopravu v rozum-
ných finančních mezích. Krajský úřad je totiž nejen zřizovatelem 
regionální dopravy, ale samozřejmě i výrazným plátcem nákladů této 
služby, neboť jízdné náklady reálně nepokrývá ani z poloviny. Pan 
radní se spolu s dalšími kolegy z IDSK snažil situaci řešit, problém 
byl krom finančního však i v tom, že nelze jen někam tužkou doplnit 
změnu. Argument, že lze pohodlně přestupovat na existující spoje, 
samozřejmě neobstál. Nakonec se sice podařilo alespoň zřídit spoj, 
který do centra dojížděl, avšak ten byl spíše vyhlídkovým, neboť 
projížděl několik vesnic a do Říčan přijížděl po začátku vyučování.

Situace tedy rozhodně nebyla komfortní. Iniciovali jsme proto 
jednání s městem Říčany, zda by nebylo možné prodloužit některé 
linky jejich autobusů do Mukařova. I když se zpočátku nápad v Ří-
čanech líbil, k dohodě nakonec nedošlo z důvodu příliš vysokých 
nákladů – mj. na pořízení dalšího autobusu a jeho provozu. Jednání 
ale přineslo vedlejší efekt, neboť při dalším jednání na krajském úřadě 
již o našem jednání s Říčany věděli a patrně i z prestižních důvodů 
se snažili najít řešení. Mimoto jsem celkem logicky argumentoval,  
že pokud chceme cestující z automobilů dostat do autobusů,  
musíme nabídnout právě určitý komfort.

Na přelomu roku se tak věci začaly hýbat správným směrem a po 
dalším jednání v únoru bylo dohodnuto, že bude do Říčan svoláno 
jednání starostů dotčených obcí a zástupců ROPID a IDSK. Ještě před 
tímto jednáním jsem proto svolal veřejnou schůzi s našimi občany, 
abychom si upřesnili optimální časy, ve kterých by spoje měly jezdit. 
S těmito podklady jsem následně šel na jednání a k mému potěšení 
se zdálo, že návrhy budou v nových jízdních řádech promítnuty. 
Definitivní potvrzení pak přišlo během letošního léta, v návrhu au-
tobusových linek platných od 1. září 2022 a následně i informačním 
zpravodaji ROPIDu, kde již byly spoje jednoznačně zmíněny. 

Jsem opravdu rád, že se podařilo zajistit autobusové spojení 
v časech vyhovujících jak dojíždějícím žákům, tak i dalším cestujícím, 
kteří si potřebují v centru města vyřídit své záležitosti.

Přeji vám příjemný závěr léta a šťastnou ruku při volbách.

Rudolf Semanský
starosta obce

starosta@mukarov.cz
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Vážení čtenáři, 
konec školního roku a prázdni-
ny uběhly tak rychle, že již sto-
jíme na prahu školního roku 
nového. Rád bych se s vámi 
tedy ohlédl za tím, co zajímavé-

ho se v uplynulém období odehrálo a zároveň 
nabídl malou ochutnávku toho, co nás čeká.

Začnu tím nejviditelnějším, a to je nové 
logo školy. Grafické studio Carton Clan za vý-
znamného přispění poradní skupiny pro logo 
školy, kterou jsem svolal, složené ze zástupců 
zřizovatele, pedagogů, rodičů, žáků a vedení 
školy dospělo ke dvěma návrhům, z nichž 
mám tu čest vám nyní představit vítězný. 
Logo je složeno ze tří barevných trojúhelníků 
a tvoří tak výrazné písmeno „M“ jako Muka-
řov. Počet tři rovněž není bez významu, neboť 
odkazuje na tři části obce, tedy Mukařov, 
Srbín a Žernovku, současně však i na tři školní 
budovy. Barevná kombinace, kdy prolnutím 
modré a žluté vzniká zelená, symbolizuje 
setkávání učitelů a žáků, ze kterého vzniká 
společné učení. Při stavění trojúhelníků nad 
sebe zase může být vytvořena iluze lesa, tedy 
prostředí, které nás obklopuje a také je zachy-
ceno v obecním znaku. Jak je patrno, logo, ač 
přísně geometrické, je současně velmi hravé 
a lze je dokonce nakreslit několika způsoby 
jedním tahem, což umožní i žákům, aby ho 
mohli snadno využívat.

Logo bylo slavnostně zveřejněno na 1. Mu-
kařovské školní olympiádě dětí a mládeže, 
kterou se nám podařilo uspořádat na konci 
školního roku pod záštitou projektu Olympiád 
dětí a mládeže Českého olympijského výboru. 
Žáci během dvou dnů, pro 1. a 2. stupeň, 
mohli soutěžit celkem v 8 disciplínách (vy-
trvalostní běh, skok do dálky, hod na koš, 
fotbal, přehazovaná, vybíjená, štafetový běh 
a hod medicinbalem) a vítězové v jednotlivých 
věkových pásmech si mezi sebou rozdělili 40 
sad medailí, pohárů a diplomů. Každý stupeň 
také soutěžil o putovní pohár ředitele školy 
za nejvyšší počet nasbíraných bodů z jednot-
livých disciplín. Vítězi ročníku 2021/2022 se 
stala třída 5.A a 9.A. Velké poděkování za 
přípravu a zdárný průběh akce patří všem 
pracovníkům školy. Naplno se ukázala síla 
naší týmové práce, bez které by nebylo mož-
né takto rozsáhlou a energeticky i logisticky 
náročnou akci pro žáky realizovat. Zejména 
chci vyzdvihnout práci p. uč. Gojové a Kotr-
honzové, které zajistily program sportovních 
disciplín a p. provozní manažerce Bitalové, 
která akci zajistila produkčně. Velký aplaus 
od žáků sklidil i p. školník Minařík, který pro 
školu získal a upravil stupně vítězů („bed-
nu“) a postaral se o technické zajištění, vč. 
vlajkových ceremoniálů. Poděkování patří 
také p. starostovi, který přišel olympiádu slav-
nostně zahájit.

Před samotnou olympiádou proběhla 
celá šňůra sportovních kurzů – 7. a 8. roč-
níky vyrazily na cyklistické kurzy, 9. ročník na 
vodácký kurz. Většina tříd se vydala také na 
školní výlety nebo dokonce školy v přírodě. 

Školní družina se rovněž připojila ke sportová-
ní a uspořádala u příležitosti Mezinárodního 
dne dětí i tradičního Sportovního dne bohatý 
pohybový program pro nejmladší žáky.

Protože to se sportem i přes omezené 
podmínky myslíme vážně, požádal jsem na 
základě podnětu skupiny sportovně angažova-
ných rodičů zřizovatele (Radu obce) o uvolnění 
prostředků na nákup nového povrchu hřiš-
tě. Zřizovatel s tímto souhlasil a rodiče nabídli 
dofinancování nákladů formou daru škole. 
Oběma stranám děkuji za dohodu v zájmu 
žáků, přestože vyjednávání nebyla snadná. 
Nový povrch by měl zamezit létání a zadírání 
písku, mít lepší fyzikální vlastnosti i dobrou 
odolnost a být tak vhodný pro více sportů.

Žáci však nezaháleli ani v oblasti spo-
lečenské prospěšnosti. Nejviditelnější pro 
veřejnost bylo zřejmě zapojení školy do 
Květinového dne, tedy Českého dne proti 
rakovině. Na první ročník to neměli žáci zrov-
na snadné, neboť kromě sbírky a rozdávání 
letáčků u obchodních center v obci i areálu 
školy, museli poskytovat základní informace 
k tématu, které zrovna vyšlo na prevenci 
nádorů děložního čípku a varlat. Všichni za-
pojení žáci to však zvládli na jedničku a bez 
uzardění, za což jim patří velký obdiv a díky. 
Celkem se naší škole podařilo ve sbírce vy-
brat úctyhodných 24 751 Kč.

Pokračování textu na str. 10

Ze školních škamen

Milí spoluobčané, chtěla bych vás informovat o cestě, kterou pod-
nikne budoucí 4.B na Slovensko. Ve druhé polovině září díky grantu 
v programu Erasmus+ děti stráví celý týden v ZŠ Kvačany. Není 
náhoda, že jedeme právě tam. S touto školou jsme navázali kon-
takty již v minulém školním roce v jednom z našich eTwinningových 
projektů (společenství evropských škol on-line).

Po domluvě se ZŠ Kvačany a se souhlasem pana ředitele jsem 
v únoru 2022 úspěšně reagovala na výzvu programu Erasmus+, 
která se týkala krátkodobých projektů ve vzdělávání. Projekt jsem 
nazvala Objevujeme roboty, protože ZŠ Kvačany nám nabízí mož-
nost vyzkoušet si zavádění nových postupů ve výuce ICT pomocí 
programování micro:bitů, představí nám praktické aplikace, které 
vymysleli žáci. Naše děti budou mít přímou příležitost vyzkoušet si 

programování a rozvíjet tak ICT kompetence vyplývající z nového 
rámcového vzdělávacího programu. 

Součástí projektu je také vyslání „stínujícího pedagoga“, který 
se bude soustředit na postupy ve výuce a na metodiku, tu pak 
může aplikovat ve své škole.

ZŠ Kvačany nám návštěvu oplatí v polovině října a my se budeme 
snažit o rozšíření výuky přírodovědných předmětů o badatelský 
rozměr a s použitím technologií, které máme ve škole k dispozici.

O střípcích z našeho pobytu bych vás ráda informovala v ně-
kterém z dalších výtisků zpravodaje. 

Soňa Kohnová
třídní 4.B, ICT Koordinátor ZŠ Mukařov 

Výměnný pobyt na Slovensku 

Žáci na sportovním kurzu v Adršpachu

Škola představila své nové logo

Žáci 5.A – vítězové olympiády za 1. stupeň



1. Prostředky obce budeme na prvním místě vydávat 
na veřejné statky. Konkrétně na opravy a budování 
nových komunikací (silnic a chodníků) a na zajištění 
čistoty a pořádku (likvidace odpadu, čištění a úprava 
veřejných prostranství apod.) a na podporu provozu 
veřejných služeb (knihovny apod.).

2. Majetek obce budeme spravovat tak, aby z něho byl 
maximální prospěch pro pokladnu obce či pro využití 
k aktivitám občanů.

3. Zasadíme se o rovný, transparentní a spravedlivý 
přístup k občanům obce.

4. Aktivity obce pod naším vedením budou zcela 
transparentní. Konkrétně například: Obec zřídí 
transparentní účet. Všechny diskuse o aktivitách 
obecního úřadu budou probíhat na zastupitelstvu 
obce a nikoliv kuloárně. Výběrová řízení budou 
probíhat dle pravidel a zcela pod kontrolou veřejnosti.

5. Rozhodování bude vždy motivováno snahou vyhovět 
občanům obce (samospráva je službou občanům 
– lidem s trvalým pobytem nebo lidem s majetkem  
v katastru obce).

6. Hospodaření obce bude zásadně vyrovnané či mírně 
přebytkové. 

7. Obec pod naším vedením minimalizuje náklady na 
provoz. A naopak se zaměříme na získání maximálních 
výnosů z majetku obce. Obec přestane dotovat 
soukromé subjekty, které zjevně byly protěžovány na 
úkor občanů a mají jiné zdroje příjmů. 

8. Zavedeme přívětivou formu fungování obecního 
úřadu tak, aby bylo příjemným místem pro občany 
při vyřizování osobních záležitostí v kompetenci obce.

9. Obecní úřad zbavíme nadbytečných funkcí 
a zaměstnanců. Zasadíme se o zrušení všech 
uvolněných politických funkcionářů obce, kteří ve 
skutečnosti nepracují ku prospěchu obce, nýbrž 
zatěžují obec svými náklady (platy). Přehodnotíme 
náklady obce a zrušíme všechny nadbytečná pracovní 
místa a všechny nadbytečné výlohy. Zrušíme praxi 
zaměstnávání rodinných příslušníků a přátel. 

10. Prosadíme zřízení funkce nezávislého tajemníka 
obce. Profesionála pro řízení běhu úřadu nezávisle na 
politické reprezentaci.

11. Vytvoříme takové prostředí pro odborníky  
a profesionály z řad občanů, kteří mohou a chtějí 
podpořit cíle a projekty obce, aby mohli uplatnit svoje 
znalosti a um ve prospěch celé obce.

12. Obnovíme férovou spolupráci s okolními obcemi 
v oblasti školství a výchovy dětí a v jiných oblastech 
prospěšných pro obec. Zapojíme obec do širší 
spolupráce s okolními obcemi na projektech 
prospěšných pro občany obce. Pokusíme se nalézat 
styčné body, společné zájmy a za tímto účelem 
sdružovat prostředky.

13. Podpoříme činnost místních spolků, především pro 
aktivity dětí a s dětmi.

14. Zasadíme se o to, aby akce pořádané na území obce 
(například Mukařovská pouť) probíhaly v “lidských” 
rozměrech s ohledem na občany obce a s důrazem 
na prospěch občanů. Akce s kulturní a především  
s tradiční tematikou nebo akce podporující místní 
spolky, zájmové skupiny, místní podnikatelské aktivity 
budou upřednostněny. 

15. Vyvineme úsilí pro přijetí opatření ke zklidnění 
dopravy na hlavních silnicích i v obcích. Riziková 
místa pro bezpečnost dopravy na Žernovce, v Srbíně 
i v Mukařově budeme neprodleně řešit ve spolupráci 
s dopravní policií.

16. Zasadíme se o stavební uzávěru v obci pro developery 
(výstavba bytových domů a jiných městských 
projektů).  Naopak podpoříme využití stávajících 
parcel pro rodinné bydlení.

17. Obec přehodnotí smlouvy na likvidaci komunálního 
odpadu a vybere skutečně ekonomickou variantu, 
která bude prospěšná pro občany a současně 
optimální pro ochranu životního prostředí v souladu  
s nejnovějšími trendy.

18. Zasadíme se, aby platby za komunální odpad byly pro 
občany s trvalým pobytem dotovány z pokladny obce 
ve výši větší než 50 %.

19. V rámci optimalizace financí prověříme efektivitu 
správy dodávek pitné vody a likvidace odpadních 
vod. Pokud se zjistí nevýhodnost pro obec, navrátíme 
správu majetku obce do rukou obce tak, aby došlo 
ke snížení poplatků za pitnou vodu a za likvidaci 
odpadních vod. Cílem je zachovat nízké poplatky za 
vodné a stočné a současně zajistit optimální příjem 
do obecní pokladny.

Přineseme zásadní změnu 
do komunální Politiky

PROgRAM
Sdružení nezávislých kandidátů s podporou Svobodných Mukařov

s

23.-24. září 2022

sdružení  
nezávislých  
kandidátů

www.snkmukarov.cz
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Vážení rodiče, milé děti,
je nám potěšením, že jsme k výuce v nově otevřené pobočce v Muka-
řově vybrali na talentových zkouškách celkem 30 dětí, které nastoupí 
do přípravné hudební výchovy (PHV, děti nastupující do první třídy ZŠ) 
a do jednotlivých ročníků (děti od 2. třídy ZŠ výše). Doufáme, že jste si 
všichni přes prázdniny odpočinuli, načerpali novou energii a že se těšíte 
na svoje první krůčky ve světě hudby a na vše nové, co se v následujícím 
školním roce naučíte. Jsme tady od toho, abychom vám s tím pomohli. 

Zahájení školního roku
Vše potřebné k úspěšnému zahájení studia se rodiče nových žáků 
dozví v úterý 6. září 2022 v 18:00 v koncertním sále Staré radnice 
v Říčanech. Seznam přijatých žáků (už je na webu) a všechny infor-
mace k nastávajícímu školnímu roku budou na www.zusricany.cz  
od 29. srpna (po pedagogické radě). 

Úplata za vzdělávání
I když se, stejně jako všichni, obáváme navýšení cen za energie, 
nebudeme zatím v letošním roce zvyšovat úplatu za vzdělávání. 
Pokud dojde k nějakému drastickému navýšení energií, budeme 
to řešit v příštím školním roce. Úplatu za vzdělávání najdete na 
www.zusricany.cz.

Vyučující pedagogové (na fotografiích zleva)
Vedoucí pobočky v Mukařově bude paní uč. Mgr. Martina Červe-
ná. Bude vyučovat ve středu a bude učit hudební nauku a zpěv.  
Paní uč. Mgr. Vanda Bodová bude vyučovat klavír v úterý a paní 
uč. Ing. Monika Doležalová, DiS. bude vyučovat kytaru v pondělí. 
Dechového oddělení se ujme paní uč. MgA. Marie Pačesová a bude 
vyučovat ve čtvrtek.

Vážení rodiče, berte prosím zatím všechny zveřejněné informace 
jako předběžné. Rozvrhy v ZUŠ se budou upravovat podle roz-
vrhů v ZŠ a tomu se budou přizpůsobovat i úvazky pedagogů. 
Pobočka v Mukařově začíná a budeme potřebovat čas, abychom 
výuku v ZUŠ mohli sladit se vším ostatním. Děkujeme!

Co připravujeme na tento školní rok
Asi největší událost je, že se ZUŠ Říčany stává v tomto školním roce 
partnerskou školou Národního divadla v Praze. Jsme velmi rádi, 
že se naše prezentace líbila a že si ND vybralo právě nás. Znamená to 
pro pedagogy i pro naše žáky mnoho nových možností a zajímavých 
akcí. Zároveň se zapojujeme do Šablon III, a to znamená možnost 
finančně podpořit některé naše aktivity a návštěvy kulturních akcí 
pro děti z dotací EU. Dále se chceme aktivně zapojit do spolupráce 
s našimi partnerskými školami v Olomouci a Orlové, kde chystá-
me společné projekty a dále budeme aktivně připravovat program 
k 70. výročí založení ZUŠ Říčany, které proběhne v příštím školním 
roce. Navíc máme rozjednané i zahraniční aktivity. Těšíme se na 
nový školní rok a přejme si, aby nám nic jeho průběh nenarušilo. 
V případě jakýchkoli dotazů nám zavolejte.

Iveta Sinkulová,
ředitelka ZUŠ Říčany

iveta.sinkulova@zusricany.cz
www.zusricany.cz

Ze života obce

V Mukařově otevírá svou pobočku ZUŠ Říčany

Vedení obce schválilo založení tří menších kvetoucích lučních po-
rostů na návsi. Cílem je poskytnout potravu opylovačům (přede-
vším čmelákům) a také osvěta, proč a jak se taková kvetoucí louka 
správně zakládá. 

Proč pomáhat čmelákům? Hmyzu obecně velmi ubývá, nejhůře 
jsou na tom opylovači, především čmeláci. Důvodem je to, že po-
třebují kontinuální zdroj potravy po období mnoha měsíců v kuse. 
Čmeláci jsou navíc naprosto klíčoví pro podporu biodiverzity. Žádný 
jiný opylovač nemá takový rozptyl ve velikosti jedinců, nejmenší 
dělnice jsou velikosti mouchy a největší matky mají na délku téměř 
3 cm. Stejně rozdílná je i velikost jejich jazyka a každá délka jazyka 
má “svůj květ”, pro který je stavěná. Zatímco včela medonosná má 
poměrně uniformní velikost jedinců a ti dokážou opylovat jen asi 
30 % všech kvetoucích rostlin, čmeláci mají rozptyl podstatně větší 
a podporují pestrost květeny.

Okolí Prahy včetně Mukařova bývalo na čmeláky bohaté a vy-
skytovalo se zde i mnoho vzácnějších druhů. Bohužel z důvodu 
masivního úbytku potravy došlo k lokálnímu vyhynutí, nebo alespoň 
rapidního úbytku více než poloviny druhů v celé této oblasti jen  

za posledních 10 let. Vyskytují se zde, až na dvě výjimky, pouze 
rané druhy. Ty se budí brzy zjara a stihnou odchovat nové pohlavní 
generace již na jeho konci, kdy je potravy ještě dost díky kvetou-
cím ovocným stromům. Pozdnější druhy ovšem závisí na lučních 
květech, a nedostatek potravy v létě je pro ně kritický. 

Za posledních 20–30 let došlo k masivnímu rozvoji techniky 
pro pokos trávníků a v kombinaci se selektivními herbicidy naše 
trávníky už zdaleka nekvetou ani z jedné desetiny tak jako před lety. 
Hnojením luk a dosevem travních směsí došlo i k degradaci mnoha 
lučních porostů. Postupně se změnila jejich skladba a došlo k ma-
sivnímu úbytku kvetoucích rostlin, které udusí bujně rostoucí tráva. 

Nicméně vše se dá ještě měnit a doufejme, že náves v Mukařově 
poslouží jako inspirace, že ke zlepšení situace stačí obětovat klidně 
i malý kus trávníku, po kterém nechodíme. Na částech určených 
pro luční porost dojde k částečnému oddrnění a dosevu především 
jetele lučního, chrpy luční, hrachoru lučního, vikví a dalších kvetou-
cích rostlin, které doplní jetel plazivý, štírovník růžkatý a černohlávek 
obecný, který v trávníku občas dokázal rozkvést již nyní. 

Jakub Černý

Náves v Mukařově bude mít svou „louku”



HLAS ZVONU, HLAS KAŽDÉHO OBČANA 

 

 
STEJNĚ TAK, JAKO ZVON OHLAŠUJE 
ZAČÁTEK NĚČEHO NOVÉHO, TAK I NAŠE 
SDRUŽENÍ PŘICHÁZÍ S NOVÝMI ZPŮSOBY 
VEDENÍ OBCE V ZÁJMU VŠECH OBČANŮ 
MUKAŘOVA, SRBÍNA I ŽERNOVKY 

 
  

➢ INVESTICE– schvalování investic na reálné projekty, průhledné hospodaření obce 
➢ ÚŘAD – solidní jednání s občany, zřízení jednotného kontaktního místa 
➢ SLUŽBY – podpora zřízení senior-taxi; podpora dalšího praktického lékaře a pediatra   
➢ ŠKOLSTVÍ – podpora školních kroužků; nulová tolerance šikany na všech úrovních 
➢ ÚZEMNÍ PLÁN – podpora provádění stavebních úprav a rozšíření stávajících 

nemovitostí namísto nové výstavby; přehodnocení nadbytečných regulativů 
➢ ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ – odběr velkoobjemového odpadu pro všechny občany; 

zavedení skutečně motivačního systému odpadového hospodářství 
➢ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – aktivní dohled nad pořádkem v obci; adaptace na vlny veder a 

sucha; hospodaření s dešťovou vodou; méně asfaltu a betonu, více stromů a zeleně 
➢ OCHRANA TRADIC – obnovení tradiční chovatelské výstavy drobného zvířectva 

 
Kandidáti sdružení: 
 

 

1. Dr. Jana Novotná; pedagog: Více než tři desítky let mého života v obci Mukařov se věnuji 
práci ve školství. Ráda bych využila zkušeností z této oblasti, stejně tak z oblasti práce s lidmi 
a organizace společenského života v obci. Za velmi důležité považuji kvalitní komunikaci mezi 
lidmi a vůli k řešení. 

 

2. Ing. Ondřej Bouzek; stavební inženýr, soudní znalec: Do krásného Mukařova jsem se 
přiženil před mnoha lety a založil zde šťastnou rodinu. Rád bych využil dlouholetých 
zkušeností z oboru stavebnictví a realit k efektivnímu řízení a kontrole stavebních investic obce 
a ke zdravému stavebnímu rozvoji obce ve prospěch stávajících občanů. 

 

3. Jakub Černý; podnikatel: Zabývám se chovem čmeláků a snažím se podporovat návrat 
vzácných druhů do krajiny. Čelíme mnoha výzvám, vrty vysychají, vedra jsou čím dál častější, 
ubývá hmyzu a ptáků a přicházíme o naši jedinečnou přírodu. Tyto věci je třeba začít aktivně 
řešit a věřím si, že v této oblasti mohu přispět. 

 

4. Veronika Šmídová; pracovnice v sociálních službách: V Mukařově žiji od dětství a 
vesnici se všemi jejími zvyklostmi mám ráda. V soukromém i pracovním životě je mým 
posláním starost o lidi všech věkových kategorií. V této oblasti vidím svůj potenciál i v 
případné práci pro naší obec. 

 

5. Bc. Jaroslav Kadeřábek, DiS.; podnikatel: V Mukařově žiji od narození. Narodil jsem se 
do klidné vesnice, v níž se všichni znali, zdravili a byli ohleduplní. Přál bych si, aby se hodnoty, 
jako úcta, pokora a přátelství, vrátily do naší obce, která už začíná připomínat město. Město, v 
němž se podporují nereálné projekty a na podstatné věci se zapomíná.  

6. Dr. Jaroslav Šalda 
7. Marek Protiva 
8. Kristýna Pecková 

9. Petr Veselý 
10. Věra Plavnická 
11. Lucie Jamrózová 

12. Otakar Mazuch 
13. Lukáš Veselý 
14. Renata Jasenovcová 
15. Lukáš Rottenberg 
 

 

Těšíme se na Vás na předvolebním setkání v sobotu 17.9. od 14:00 před OD FLIP 
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Participativní projekty – k vylepšení veřejného 
prostoru nejsou vždy nutné velké investice
V rámci svých pravidelných vycházek a pro-
jížděk na kole jsem si uvědomil, že v naší 
obci máme turisticky zajímavé lokality, ve 
kterých jsou informační cedule (pokud tedy 
nejsou poničené od vandalů či nebyly ukra-
deny), případně jednoduché herní prvky pro 
děti. Bohužel zde není nic, co by přimělo 
kolemjdoucího zastavit se a pokochat se 
nádherným výhledem na naši obec nebo 
na významný krajinný prvek. 

Rozhodl jsem se přihlásit svůj nápad na 
obohacení veřejného prostoru v naší obci 
o lavičky a stojany na kola do tzv. Parti-
cipativního projektu. Mým záměrem bylo 
nejen projekt navrhnout, ale také, pokud 
bude vybrán, realizovat. Sepsal jsem projekt, 
který není po finanční stránce náročný, při-
hlásil ho, požádal občany o hlasy a čekal 
jsem na výsledek. Na konci května jsem byl 
vyrozuměn, že můj projekt jako jeden ze tří 
dostal zelenou a mohl jsem se vrhnout do 
realizace. V průběhu června a července 
jsem lavičky a stojany na kola vyrobil 
a postupně nainstaloval na dvě lokality. 

První lokalita se nachází na Žernovce – 
k rybníčku, pod hospodou Montgomery 
blízko naučné stezky Po stopách kameníků 
– zastavení č. 11 Pod kamenickou hospodou 
s výhledem na Návesní rybník. 

Druhá lokalita je Srbín – k viničkám, 
jedno z nejvýše položených míst v naší 
obci s nádherným výhledem na všechny 
světové strany, na Mukařov, Svojetice a oko-
lí. Místo se nachází na 7. zastavení naučné 
stezky Po stopách kameníků Na Skalce. Za-
jímavostí tohoto místa je významný krajinný 
prvek – zatopený Kalašův lom. 

Chtěl bych touto formou poděkovat 
všem občanům, kteří mi dali hlas a umož-
nili mi tak tento projekt realizovat. Zároveň 

požádám vedení obce o znovuobnovení 
poničených informačních cedulí, které byly 
v daných lokalitách kdysi instalovány.

Víte, že v katastru naší obce se nachází 
místo, kde je možné za jasné viditelnosti 
zahlédnout horu Říp, televizní vysílač na 
Ještědu a také nejvyšší horu naší republiky? 
Toto místo si říká o lavičku a stojan na kola. 
Co myslíte?

Petr Doležel, 
zastupitel obce 

Nezvykle vysoké teploty v letošním létu na-
štěstí nezpůsobily žádný extrémní požár 
v našem nejbližším okolí. Přesto si dovolím 
připomenout tři zásahy. Dne 14. července 
jsme zasahovali v sousedním Tehovci při 
požáru strniště. Tento typ požárů, které 
zpravidla vzniknou od závady na zeměděl-
ské technice, jsou náročné díky rychlosti 
šíření plamene. Rychlost je znásobena 
pokud ještě fouká vítr. Včasným příjezdem 
zásahových jednotek bylo požářiště o rozlo-
ze cca 100 × 100 metrů uhašeno a podařilo 
se zabránit jeho rozšíření nejen na zbývající 
část pole, ale také na nedaleký les. Zasahu-
jící hasiči si skutečně sáhli na dno svých 
fyzických sil.

Dalším zásahem byly dvě pátrací akce 
po pohřešovaných osobách. Jedna akce byla 
v nočních hodinách dne 1. srpna a druhá 
pátrací akce v sobotu odpoledne dne 6. srp-
na, kdy se pohřešovalo dítě. U této druhé 
akce se krátce zastavím. Velmi se osvědčila 
spolupráce s obecním úřadem, kdy starosta 
přes funkční místní rozhlas vyzval občany, 

zda pohřešované dítě náhodou nezahlédli 
a podal instrukce co dělat, když jej objeví. 
Zároveň občané, kteří mají registrované své 
mobilní telefonní číslo na našem obecním 
úřadu, dostali přes SMS informaci o tom, že 
se dítě pohřešuje. Možná se to zdá být ma-
ličkost, ale i toto je služba, která přispěla ke 
zlepšení komunikace mezi obecním úřadem 
a veřejností. Důležité je, že obě pohřešované 
osoby se včas našly. Díky požáru v Českém 
Švýcarsku, který se rozhořel 24. července, 

dým a kouř jsme cítili i zde v Mukařově  
a trvalo celých dvacet dnů, než byl uhašen, 
jsme si opět uvědomili, jak je důležité mít 
akce schopné jednotky požární ochrany 
s moderním vybavením. Máme štěstí, že 
v našem sboru disponujeme technikou, kte-
rá patří ke špičce, máme důstojné místo – 
zrekonstruovanou hasičárnu, která nedělá 
naší obci ostudu. Postupně doplňujeme 
i naši členskou základnu. 

Je pro nás důležité mít zajištěnu dlou-
hodobou podporu obce a proto se naši tři 
členové (Petr Doležel, Mirek Veselý a Václav 
Pokluda) rozhodli kandidovat v letošních 
komunálních volbách. Nemáme se za co 
stydět, jsme slušní, poctiví a pracovití 
lidé. Nehledáme spory, pomáháme lidem 
a chceme posunout dopředu nejen náš 
sbor, ale také komunitní život. Chtěl bych 
Vám, vážení spoluobčané, poděkovat za 
podporu, kterou nám vyjadřujete. 

Za SDH Mukařov Petr Doležel, 
hospodář sboru a zastupitel obce

Letní „prázdniny“ v SDH Mukařov
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V loňském školním roce probíhal pod zášti-
tou neziskové organizace Post Bellum projekt 
Příběhy našich sousedů. Smyslem této akce 
je zaznamenat výpovědi pamětníků o his-
torických událostech, které oni sami prožili 
v místech, kde žijeme my ostatní.

První výzvou bylo vůbec poskládat tým, 
aby byl vyvážený jak nadšenci do dějepisu, 
tak „kříženci“ hobby novinářů a spisovatelů. 
Přes počáteční nezájem napříč všemi třída-
mi, jsem vybrala žáky, které dobře znám. 
Od začátku se nám věnovala paní Renata 
Skalošová, koordinátorka projektu v rámci 
neziskové organizace Post Bellum.

Nejvíc času nám zabralo vybrat „našeho“ 
pamětníka. Život nám přivedl do cesty pana 
učitele Václava Maříka, který s potěšením 
souhlasil se svou novou „životní“ rolí. 

Práce na projektu mohly započít. V rané 
fázi jsme připravili pár otázek pro pana Maří-
ka, naučili se zacházet s technikou a domluvili 
si natáčení rozhovoru na téma Život Vác-
lava Maříka v dějinných souvislostech. 
Naše povídání se protáhlo na neuvěřitel-
né 2 hodiny, z nichž bylo potřeba sestříhat 
maximálně 3 minuty. Na tuto těžkou práci 
jsme nebyli sami, měli jsme domluvenou 
profesionální podporu od redaktora Českého 

rozhlasu, kde probíhalo i samotné nahrávání. 
Jako stěžejní jsme vybrali jeho zkušenost  
z 21. srpna 1968, kdy pan Mařík zažil v Mu-
kařově příjezd „spřátelených“ armád. 
Vhled do historie se nám krásně uzavřel před 
budovou Českého rozhlasu, do které jsme 
zamířili, aby žáci pod vedením zkušených 
profesionálů provedli postprodukci. Nejví-
ce nás překvapilo, kolik času stojí nasbírat 
materiál, ze kterého nakonec zbudou jen 
necelé tři minuty. Po sestříhání rozhovoru 
nás čekala ještě výzdoba posteru – bílé desky 

se stěžejními informacemi z rozhovoru jako 
podklad pro předvedení naší práce. Hlavní 
částí obrazového materiálu byla fotka, kterou 
pan Mařík v původním rozhovoru popisoval 
v souvislosti s průběhem událostí v srpnu 
1968 a pořídil jí fotoaparátem značky Flexaret 
(dnes již muzejní kousek).

Závěrečná prezentace probíhala v pro-
storách Geoparku v Říčanech za účasti 
pamětníků a týmů ze základních škol z blíz-
kého okolí. Podpořit nás přišel i p. ředitel 
Kohoutek a p. místostarostka Čadilová. Sa-
motné prostředí, velký počet posluchačů 
a atmosféra akce v nás vyvolala velké emoce 
a samozřejmě trému.

Na svůj tým jsem moc hrdá, jak se se 
situací popral a završil své úsilí velmi zdařilým 
vystoupením. Žáci jsou mí hrdinové, protože 
se nevzdali a dokončili misi se vztyčenou 
hlavou. Zkušenost to byla pro ně ohromná, 
myslím, že jim to pořádně dojde až za ně-
jakou dobu. Osobně mě překvapilo, jakou 
úroveň a prestiž celá závěrečná prezentace 
měla. Klobouk dolů před organizátory a paní 
Skalošovou, která nám byla po celou dobu 
trpělivou rádkyní.

Zuzana Zmrhalová
vedoucí projektu

ZŠ Mukařov

Příběhy našich sousedů vzbudily zájem

Pokračování ze strany 4

Méně viditelnou, ne však méně význam-
nou společensky prospěšnou činností, bylo 
zapojení skupiny žáků pod vedením p. uč. 
Zmrhalové do aktivity pořádané neziskovou 
organizací Post Bellum Příběhy našich sou-
sedů. Více o tomto programu se dočtete v sa-
mostatném článku výše. Za sebe i za školu 
chci však velice poděkovat paní učitelce, že se 
o projekt pečlivě starala a pomohla ho žákům 
dotáhnout do zdárného konce, a zřizovateli, 
tedy Radě obce, že zapojení školy do projektu 
iniciovala, jmenovitě pak p. místostarostka 
Čadilová, a finančně podpořila.

Těsně před prázdninami pak proběhlo 
rozloučení s žáky 9. ročníku. Bylo to setkání 
plné dojetí, ale také radostného vyslání na-
šich absolventů do další životní etapy. Všichni 
odešli označeni šerpami a paní učitelky zase 
s náručemi plnými květin.

Prázdniny pak přinesly škole další vlnu 
potřebných rekonstrukcí. Proběhla kom-
pletní výmalba učeben, kabinetů a šaten 
staré budovy a školní jídelny, včetně tolik po-
třebných omyvatelných emailových nátěrů. 
V rámci zlepšování dlouhodobě zanedbané-
ho zázemí pro pedagogy došlo ke stavebním 

úpravám a výměně podlah v kabinetech sta-
ré budovy, opravě a doplnění elektrických 
rozvodů a kde to bylo možné, pak i přivedení 
vody. Nově budou mít učitelé v kabinetech 
i malé kuchyňky, aby si měli kde důstojně 
uvařit kávu nebo čaj, když přebíhají z hodiny 
na hodinu. Pro zajištění požární bezpečnosti 
jsme všude na plášti budov instalovali pani-
kové kliky, které na mnoha únikových cestách 
chyběly. Jak fatální by při požáru tato v mi-
nulosti dostatečně neřešená situace mohla 
být, si jistě dokážete sami představit. Dalším 
neblahým dědictvím je narušená hydroizola-
ce v nové budově. V loňském roce jsme po 
prověření mnoha variant instalovali sanační 
lišty, které částečně pomohly situaci zlepšit, 
letos vyzkoušíme přidat ještě nucené větrá-
ní. Za rok opět vyhodnotíme, jak se situace 
zlepšila a zda půjde již o řešení dostatečné.

Pro žáky však nejviditelnější změnou bude 
zřejmě nová žákovská kuchyňka a učebna 
výtvarné výchovy, kde jsme provedli kom-
plexní rekonstrukci – voda, odpady, dozdívky, 
elektrické rozvody a výměna polorozpadlé 
kuchyňské linky z 80. let za soudobé řešení, 
které žákům nabídne 6 m pracovní plochy, 
dvě trouby, dva dřezy, lednici a myčku. Chybí 
Vám varné desky? Není to náhodou, rozhodli 

jsme se pro výukově flexibilní jednoplotýn-
kové indukční vařiče. Chystáme se na ná-
kup nových hrnců a dalšího kuchyňského 
vybavení. Pokud byste chtěli podpořit kvalitní 
vybavení kuchyňky svým darem, kontaktujte 
prosím novou provozní manažerku Ing. Ivanu 
Lososovou, která s Vámi dohodne postup.

Nejen díky kuchyňce, ale hlavně díky práci 
učitelů na tvorbě nového školního vzděláva-
cího programu v uplynulém školním roce, 
budeme od září vyučovat v 8. a 9. ročníku 
deset povinně volitelných předmětů 
(jeden z nich právě s gastro zaměřením) 
podporujících kariérové poradenství, a od 
4. ročníku také novou informatiku. V té se 
žáci budou učit základy programování s vyu-
žitím notebooků, tabletů, robotů, 3D tiskáren 
apod. a technologie celkově mnohem více 
prostoupí výuku ostatních předmětů. Nový 
vzdělávací program bude mít také školní 
družina pod vedením pí. Rathouské, nové 
hlavní vychovatelky.

Pevně věřím, že tyto změny vás a hlavně 
žáky i učitele těší a společně dobře vykročíme 
do nového školního roku.

Lukáš Kohoutek, 
ředitel ZŠ Mukařov

Ze školních škamen – pokračování

Závěrečná prezentace projektu v říčan-
ském geoparku
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Zazvonil zvonec a přišel konec školního roku...
Poslední měsíc školního roku 2021/22 za-
čal Týdnem dětské radosti. Dne 1. června 
děti oslavily Den dětí soutěžemi zdatnosti, 
šikovnosti a záludnými otázkami vědomost-
ního kvízu na třinácti stanovištích. Zábavné 
dopoledne a věcné dary pro každou třídu 
připravily paní učitelky. Nanuky a melouny, 
jako sladké odměny zajistily malým soutě-
žícím paní kuchařky a paní školnice. Děti 
vysoutěžily pro své třídy edukativní soustavy 
kanálů Vodní proudy.

Na školní zahradě jsme stavěli všichni 
spolu dohromady, malí i velcí vodní kanály. 
Naši šikulové mohou pohánět lodičky po-
mocí pístů, otočných klapek různými směry 
a zkoumat vlastnosti a sílu vody, jako obnovi-
telného zdroje. Vzhledem k letním teplotám 
měly Vodní proudy u našich plavčíků velkou 
oblibu. 

Kdo se neplavil po vodních kanálech, sklí-
zel zralé ředkvičky, hrášek a borůvky. Plodiny 
darované přírodou za péči dětí o zahrádku.

Školní zahrada je bezva a školní výlet za 
zvířátky na zoo farmu Soběhrdy, je taky bez-
va. Počasí nám na výletě přálo až moc. Teplo 
mohlo být trochu menší, o pár stupňů. Vý-
běhy se zvířátky střídaly roztodivné atrakce, 
například s trampolínami nebo lanové stez-
ky obratnosti mezi stromy. Největší úspěch 
v parném dni mělo dřevěné koryto z klád 
s proudící vodou. Děti posedaly vedle sebe 
na klády a smáčely bosé nohy ve vodě. Pak 
odpočívaly v houpacích sítích mezi stromy 
a znovu máčely nohy v chladné vodě. Odpo-
ledne se přihnaly černé mraky a vyhrožovaly 
bouřkou. Všichni unaveni a plní zážitků, jsme 
usedli do autobusu. Většina malých výletníků 
v autobuse usnula. Ti, co neusnuli, nemluvili, 
celou cestu jen pozorovali míhající krajinu 
za oknem.

Milou návštěvou před koncem školního 
roku byli dětmi velmi očekávaní dobrovol-
ní hasiči z mukařovské hasičské zbrojnice, 
a tímto jim velice děkujeme, že věnovali svůj 
čas našim dětem. Vlídní muži trpělivě vysvět-

lovali a ukazovali dětem červené velké auto 
s hadicemi a různými stroji a přístroji, potřeb-
nými pro zápas s ohněm. Návštěva skončila 
a hasiči se rozloučili. Siréna prořízla vzduch 
a velké červené auto odjelo. Předškoláci se 
s Mateřskou školou Mukařov také rozloučili. 
Po prázdninách budou v první třídě. Slzy tekly 
po tvářích dětem i dospělým. U dalších zpráv 
se sejdeme příště. 

Za Mateřskou školu Mukařov 
Dana Horáková

Škola Ge-Baek Hosin Sool začíná novou sezónu – přijďte si zacvičit 
s námi! Jsme dlouhodobě nejúspěšnější škola s nejširší nabídkou 
tréninků v Čechách i na Moravě.

Taekwon-do je korejské bojové umění vhodné pro všechny 
věkové kategorie, holky i kluky. Naučíme vás praktickou sebeobra-
nu, kopat i prát se. Jako tradiční bojové umění ale během tréninku 
klademe důraz i na morální hodnoty jako zdvořilost, čestnost, 
vytrvalost a sebeovládání. 

Školu vedeme pod dozorem korejského velmistra Hwang Ho 
Yonga, se kterým pravidelně trénují všichni naši učitelé. Nově jako 

jediní v republice vyučujeme i další korej-
ská bojová umění jako Taekkyon, Gumdo 
a Hoppae sool. 

Není potřeba nic platit – první měsíc máte zkušební zdarma! 
Přihlaste se nejlépe v září nebo v říjnu, ať vám nic neunikne, přidat 
se ale můžete po celý rok. Jen u nás získáte zdarma zkoušky na vyšší 
pásek, chrániče nebo dobok. Proto neváhejte a přijďte si s námi 
zacvičit do ZŠ Mukařov, Školní 88 – bližší informace k tréninkům 
uvedeme již brzy na našem webu tkd.cz.  Anna Krbcová, 

Ge-Baek Hosin Sool

Největší škola taekwon-do v ČR začíná novou sezónu!

O čem se jednalo na srpnovém zasedání Zastupitelstva obce Mukařov
V srpnu se zastupitelé obce sešli na svém 39. zasedání dne 16. 8. Kromě změny v rozpočtu, jež vznikla kvůli úpravám na příjmové  
i výdajové stránce na základě skutečnosti v pololetí a odhadu do konce roku 2022, se projednávaly a potvrzovaly hlavně řešené ma-
jetkové převody, schválilo se uzavření smlouvy o zajišťování a financování dopravní obslužnosti mezi Středočeským krajem a Obcí 
Mukařov (viz článek starosty na str. 2). Naopak nebyl schválen návrh občana obce na úpravu územního plánu, týkající se změny 
funkčního využití na pozemcích parc. č. 754/2 a st. 77 na VD (výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba) bez požadavků změny 
regulativů. Změna územního plánu tak nebude provedena ani přes návrh na úhradu samotným navrhovatelem.
 (ŠJ)
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Novinky v Kulturním a komunitním centru Mukařov
V září spouštíme další rok s kurzy a kroužky v Kulturním a Komunitním centru Mukařov, 
a i letos se povedlo naše služby rozšířit o nové kroužky pro děti například: Atletika, Krav 
maga, Jogohrátky, Jogínci, Cardio dance teens, Badatel. Některé pohybové kroužky 
se mohou otevřít jen díky výborné spolupráci se Základní školou Mukařov a TJ Sokol  
Mukařov, kde budou od září probíhat. I nyní je možné se na kroužky přihlásit přes webové 
stránky, o volné kapacitě Vás budeme informovat.

Pro dospělé otevíráme nově tyto kurzy: Tanec pro těhotné, Krav magu pro dospělé, 
Jógohraní pro maminky s dětmi, Tanec s dětmi. Nabízíme i mnoho dalších kurzů, které 
jsou v nabídce z loňských let: Angličtina, Italština, Jóga pro zdravá záda, Power jóga, 
Cvičení po porodu, Power Pilates, Jogalates a další. V případě volné kapacity se na kurz 
můžete přidat i v průběhu kurzu.

Mateřské centrum se těší na nové návštěvníky. Začínáme 12. září volnou hernou, 
která je otevřena v pondělí (9–11:30) a v úterý (10–11:30). Můžete dorazit bez objed-
nání a využít prostorné herničky vybavené mnoha hračkami pro nejmenší. V týdnu od  
19. září začínají pravidelné programy mateřského centra, na které je třeba se hlásit přes 
rezervační formulář na webových stránkách. 

Pravidelné programy :
 � Výtvarka pro nejmenší – úterý od 9 hod.
 � Veselé cvičení – pondělí od 9 hod. a středa od 10 hod. 
 � Hrátky s batolátky – úterý a středa od 9 hod.
 � Hrátkocvičení – úterý od 10 hod.
 � Volná herna – pondělí 9:00–11:30, úterý 10:00–11:30

Víte, že...
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Kalendář akcí KKCM / září 2022

 � 18. 9. KOLOBĚŽKIÁDA – 
 od 13 hodin před KKCM 

 � 21. 9. Cestovatelská kavárnička  
DIVOKÝM KURDISTÁNEM – 

 od 18 hodin v Obecní knihovně

GALERIE STARÁ ŠKOLA MUKAŘOV UVÁDÍ

SVĚT PŘÍBĚHŮ
A PŘÁNÍ
OBRAZY A RUČNÍ VÝROBKY

JULIE MORAVCOVÁ
LOUŇOVICE

3. - 30. 9. 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

Petra Houdková, 
Lucie Šplíchalová

Koordinátorky KKCM

Poradna Mukařov informuje, že v letním 
vydání zpravodaje bylo v článku z po-
radny chybné telefonní číslo na p. Kláru 
Holickou. Správné číslo je 775 276 815.
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Obecní knihovna tu pro vás byla i v průběhu 
léta a těší nás, že naši čtenáři tuto možnost 
hojně využívali. Od září se vrací otevírací 
doba na původní – úterý 10–12 a 13–18 ho-
din, čtvrtek 10–12 a 13–17 hodin. V průběhu 
září přijímáme přihlášky do Čtenářského 
klubu pro děti, který se bude konat jednou 
měsíčně, vždy ve čtvrtek od 17 hodin. Přihla-
šování a více informací naleznete na webo-
vých stránkách mukarovska.knihovna.cz.
 Petra Houdková, Simona Vittová, knihovnice


