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V

ážení čtenáři, právě se vám
dostává do rukou první číslo
nového Obecního zpravodaje
pro Mukařov, Srbín a Žernovku.
Zpravodaje s dlouhým názvem, k jehož
vzniku předcházela neméně dlouhá a
místy bouřlivá debata, která nakonec
vyústila v jednoduché zadání: podávat
jasné, stručné a výstižné zprávy o tom, co
se děje „na obci“ i „v obci“.
Zpravodaj nepřichází na pole neorané,
obyvatelé Mukařova, Srbína a Žernovky
jsou zvyklí už desátým rokem dostávat
každé dva měsíce zpravodaj Mukařovsko, který vzniká především díky nadšení
a píli jeho redaktorů a grafiků v jedné
osobě – zakladatele Vítka Šoupala a po
něm Rudy Semanského. Obecní zpravodaj je oficiálním periodikem Obce
Mukařov, jeho hlavním úkolem je co
možná v úplnosti informovat o tom, co se
děje v zastupitelstvu a v radě obce, na
obecním úřadě a v dalších institucích a
organizacích v obci. A současně dát i
prostor pro zveřejnění názorů našich
občanů.
O jeho náplň se stará dvoučlenná
redakce (stručně se vám představí na
straně 7), a na naplňování zastupitelstvem schválených zásad pro vydávání
zpravodaje dohlíží tříčlenná redakční
rada (její složení najdete na straně 8).
A co vás čeká ve zpravodaji dále? Strany
1–3 jsou věnované zprávám ze zastupitelstva a rady obce. Prostřední dvoustrana patří dění v obci, na straně 6 má své
místo rozhovor, v tomto čísle se starostou Rudou Semanským, a na poslední
straně najdete důležitá upozornění a
kontakty. Na straně 7 jsou v tomto čísle
postřehy našich nejmenších spoluobčanů, dětí ze druhé třídy naší školy.
V příštím čísle tam může být třeba Váš
názor nebo vzpomínka.
Užitečné čtení vám přeje a na ohlasy se
těší Kateřina Čadilová, šéfredaktorka

ZDARMA

Rozvoj obce
Pod tímto heslem si lze představit široku škálu činností a aktivit, jejichž
cílem je zlepšovat životní podmínky v obci.
Může jít o cílené investiční akce typu
stavebních projektů nebo také o rozvoj žití
v obci v širším slova smyslu.
Dokument s názvem Místní plán obnovy
vesnice si klade za
cíl dokumentovat
zejména investiční
projekty na pořízení
vybavenosti, která
by v moderní obci
neměla chybět.
Základní kámen
tomuto dlouhodobému plánu byl
položen v roce 2010
Přehled plánu na
rozvoj obce poprvé
zpracoval tehdejší
místostarosta Ing. Jan Kašpar. Pro
následující rok byl přehled rozšířen a
doplněn v návaznosti na existující přehled
projektů zahrnovaných již od roku 2007 do
rozpočtu obce. V této podobě a struktuře
dokument existuje dodnes a nejméně
jednou do roka je aktualizován v souvislosti s přípravou rozpočtu obce. Změny
v dokumentu vždy schvaluje zastupitelstvo obce a v plném znění jej najdete na
obecním webu.
Kromě výstavby vodovodu a kanalizace

nebo investic do školství, které jsou co do
důležitosti a společenského dopadu asi na
prvním místě v pomyslném žebříčku
plánovaných akcí, obsahuje plán rozvoje

další stálice jako opravy komunikací,
výstavbu chodníků, zlepšování vybavenosti pro komunální služby nebo
rozšiřování veřejného osvětlení. Své
místo má i obnova rybníků a celková péče
o zeleň, ale otevřen je také pro nová
témata, která se stávají aktuálními
s blížícím se dokončením přístavby školy.

Úkoly pro letošní rok
Pro letošní rok patří mezi nejdůležitější
projekty také dostavba čistírenské linky na
ČOV Mukařov, oprava cisternového
automobilu pro hasičskou zásahovou
jednotku v Žernovce a dokončení nového
územního plánu obce.
Místní plán obnovy má velký význam i
mimo vlastní plánování a sledování
projektů, či mapování rozvoje obce. Slouží
často jako podklad k žádostem o dotace a
významnou roli hraje i v komunikaci
s bankovními institucemi při získávání
finančních prostředků.
Ing. Přemysl Zima, místostarosta

V čísle dále najdete:
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Rozhovor

Víte, že...

Výbory zastupitelstva obce Mukařov
se představují na straně 2 a 3

„Když začne vonět jaro, rád se projedu
na motorce,” říká starosta na straně 6

Jubilea, kalendárium, aktuality
a důležité kontakty na straně 8
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Slovo starosty

Zastupitelstvo a Rada obce

S

Zastupitelstvo obce Mukařov (ZO) je ve volebním období 2014–2018
patnáctičlenné. Zasedá jednou měsíčně zpravidla každé druhé úterý
v měsíci. Zápisy ze zasedání jsou uveřejňovány na Úřední desce Obce
Mukařov a na webových stránkách www.mukarov.cz.

e vznikem nového Obecního
zpravodaje jsem byl dotázán,
zda i na jeho stránkách bude
pokračovat jakási obdoba rubriky
Starosti starosty, známé z dvouměsíčníku Mukařov-sko. Protože si
myslím, že jednou z nejdůležitějších
činností a povinností úřadu je komunikace s občany, samozřejmě rád tuto
možnost využívám i zde.
Snad se na mne nebude nikdo zlobit, že
svůj první příspěvek věnuji především
zmínce o počasí. Je to totiž poměrně
důležitý prvek, který dokáže významně
promluvit do dění v obci.
Vzpomeňme si například na komplikace,
které přineslo pár dní náledí v loňském
roce, provázené přetrhaným elektrickým
vedením, komplikacemi v dopravě,
přerušením dodávek vody do částí obce
nebo zpomalením prací na vodovodu
v Srbíně.
S výjimkou této dvou nebo třídenní
komplikace je ale letošní zima hodně
mírná. Velmi pozitivně se to samozřejmě
projevuje na nákladech na zimní údržbu
komunikací a také na stavbách, které
v obci probíhají – ať již je to stavba školy,
nebo zmíněná výstavba vodovodu a
vodojemu. Upřímně řečeno, jen a pouze
z tohoto důvodu tento způsob zimy letos
vítám.
Pár dnů nás sice zejména v ranních
hodinách potrápily zledovatělé vozovky,
ale v takových chvílích vždy stojíme před
otázkou, zda štěrkovat anebo – a tomu
popravdě nejsem moc nakloněn – do ulic
poslat posypový vůz se solí. Letos jsme
k tomuto kroku přistoupili jen jednou a
jsem rád, že tento způsob nemusíme
s ohledem na životní prostředí volit
častěji. Pokud se tedy na úřad zlobíte, že
plošně nesolí při každém poklesu teplot
pod bod mrazu, zkuste se na to podívat i
z této stránky.
Přeji Vám příjemný konec zimy a brzký
příchod jara.

Rudolf Semanský,
starosta Obce Mukařov

Chodíte do naší knihovny?
Obecní knihovna v Mukařově
je pro vás otevřena v úterý 13.00-17.00
a ve čtvrtek 10.00-12.00 a 13.00-17.00
Vypůjčit knihy si můžete buďto jednorázově (do počtu 5 knih) bez registrace,
nebo se stát registrovanými čtenáři.

Závazná rozhodnutí mají formu usnesení.
Na této stránce Obecního zpravodaje
budeme přinášet výběr těch, která mají
obecně závaznou povahu, nebo se týkají
větší skupiny občanů.
Současné ZO se sešlo zatím čtyřikrát.
Ustavující zasedání se zabývalo především
volbou vedení obce a dalších orgánů obce
a zastupitelstva.
Prosincové ZO schválilo mimo jiné:
źobecně závaznou vyhlášku o cenách
svozu komunálního odpadu na rok
2015 – podrobně na webu obce,
nejčetnější typ – nádoba 120 l jednou
týdně – 2.300,- Kč,
źcenu vodného ve výši 38,99 Kč a
stočného ve výši 49,62 Kč,
źnejnižší ceny obecních pozemků pro
jejich prodej v rámci narovnání majetkoprávního stavu se stavem skutečného
oplocení – pro pozemky o výměře do
2
100 m , včetně, činí jednotková cena
500,- Kč/m2; u pozemků s výměrou nad
100 m2 bude jednotková cena stanovena
s ohledem na cenu v místě a čase
obvyklou podle dané lokality a charakteru pozemku, nejméně však 1.000,Kč/m2.
V lednu zasedalo ZO dvakrát. Na svém
řádném zasedání 13. 1. ZO mimo jiné
schválilo uzavření společenské smlouvy

ke společnému zastupování ve věci žaloby
o náhradu škody proti DORA s.r.o.
Na mimořádném zasedání 27. 1. schválilo
ZO rozpočet obce Mukařov, který předpokládá výdaje ve výši 72 258 870,- Kč, a dále
vydávání Obecního zpravodaje pro
Mukařov, Srbín a Žernovku.
V únoru zastupitelé mimo jiné schválili
nového požárního preventistu obce
Františka Průžka a nového velitele JPO
v Žernovce Roberta Hegyiho.

Rada obce
Rada obce je výkonným orgánem obce.
V Mukařově byla v tomto volebním období
ustavena poprvé, protože při patnáctičlenném zastupitelstvu to ukládá Zákon o
obcích. Členy rady obce jsou podle tohoto
zákona starosta, místostarostové a dva
další zastupitelé.
V pravomoci rady je například rozhodovat
o uzavírání nájemních smluv, vydávat
vyjádření k žádostem o stavby ve správním území obce nebo dohlížet na hospodaření obce. V rámci své působnosti rada
např. rozhodla o prodloužení smlouvy o
záboru veřejného prostranství, které
umožní provoz pojízdné prodejny pečiva
na Pražské ulici.

Výbory zastupitelstva se představují
V tomto volebním období pracuje v obci šest výborů zastupitelstva obce.
Jejich představitele jsme požádali o zodpovězení 3 otázek:
1. Co je předmětem činnosti Výboru?
2. Jak často se schází, jak probíhá práce ve Výboru?
3. Jaké má Výbor cíle – pro letošní rok a pro celé volební období?

Finanční výbor (FV)
1. Pravidla FV určuje Předpis č. 128/2000
Sb., Zákon o obcích (obecní zřízení) § 119.
Podle něj FV provádí kontrolu hospodaření
s majetkem a finančními prostředky obce a
plní další úkoly, kterými jej pověřilo
zastupitelstvo obce. FV se řídí dále
Předpisem č. 250/2000 Sb., Zákon o
rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů.
FV má tedy na starosti rozpočtový výhled,
rozpočet obce a také závěrečný účet obce.

V praxi to znamená, že na konci roku FV
shromažďuje všechny podklady k hospodaření obce, požadavky výborů a sdružení
v obci, a z nich potom na základě dalších
informací z hospodaření obce a výhledu
daňových příjmů sestavuje rozpočet obce.
Ten poté schvaluje zastupitelstvo.
V Mukařově je zvykem, že FV úzce spolupracuje s vedením obce a je tak rovněž,
kromě samotného rozpočtu, předkladatelem nápadů a možných projektů, které by
se v obci mohly realizovat.
Po schválení rozpočtu v průběhu roku FV
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sleduje aktuální data a reaguje na
skutečně vynaložené náklady a nově
vzniklé potřeby v obci tím, že upravuje
rozpočet a předkládá jej dále ve formě
rozpočtových opatření ke schválení
zastupitelstvu.
2. FV se schází podle potřeby. V běžném
roce průměrně jednou za dva měsíce. Na
konci roku jsou pak schůzky velmi časté,
jelikož se připravuje rozpočet na další
rok, což znamená spoustu hodin práce.
Průběžné aktualizace rozpočtu má na
starosti místostarosta, který tak připravuje aktuální data pro FV. Kromě pravidelných schůzek tedy také často pracujeme formou emailů.
3. Navázat na velmi dobrou a systematickou práci předchozích FV. Udržet
vyrovnaný rozpočet obce a pokusit se
podpořit co nejvíce smysluplných
projektů v obci. Dále spolu s Obecním
úřadem přispět kvalitním rozpočtovým
výhledem a dobrým hospodařením
k tomu, aby se podařilo získat co nejvíce
peněz z dotací na projekty v obci.
Tomáš Bergmann, člen FV

Kontrolní výbor (KV)
1. Kontrolní výbor zastupitelstva obce
Mukařov je zřizován na základě zákona
128/2000Sb. O obcích a řídí se plánem
hlavních úkolů schváleným zastupitelstvem obce. Předmětem činnosti je
průběžné sledování plnění usnesení
Rady a zastupitelstva obce, dodržování
obecně závazných vyhlášek a dalších
právních předpisů ostatními výbory a
obecním úřadem. Plní i další úkoly
uložené zastupitelstvem obce.
2. Kontrolní výbor se bude scházet
pravidelně, vždy první úterý v měsíci.
3. Cíle pro rok 2015: Inventura majetku
k 31. 12. 2014, kontrola platnosti a
dodržování vnitřních předpisů obce,
kontrola uzavřených smluv o nájmu a
pronájmu, sledování investičních akcí
(vodovod Srbín a přístavba ZŠ), účast na
výběrových řízeních a kontrolních dnech.
Cílem do konce volebního období je
splnění volebních programů a účelné
vynakládání finančních prostředků obce.
František Pokorný, předseda KV

Výbor pro sociální a kulturní
věci (VSK)
1. Od šedesátých let byla pozornost obce
zaměřena na zlepšení situace v oblasti
školství. Rozvoj spojených obcí si vyžádal
řešení mateřské školy a postupné
rozšiřování její kapacity. Návazně se
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postupně vytvářejí podmínky ve spádové
škole a školní jídelně. Investice věnované
do mladé generace jsou jistě pochopitelné,
ale na druhou stranu je velká část spoluobčanů ve věku nad 65 let, pro které se toho
moc nedaří zlepšovat. Po volbách došlo ke
schválení návrhu oddělit oblast školskou,
která řeší specifické problémy, a oblast
sociální a kulturní. Čas ukáže, zda se
povede něco vylepšit. Předmětem činnosti
výboru je dvakrát ročně vítání nových
občánků, návštěvy spoluobčanů starších
65 let při životním jubileu, zmapování
potřeb a vytváření podmínek pro zlepšení
klidného života seniorů, zajištění poskytování sociálních služeb, kulturní a společenské vyžití a využívání volného času.
2. Výbor je složený převážně z ochotných
lidí, kterým není jedno, kde a jak žijeme.
Dává si za cíl jednat pravidelně, hledání
nových cest pro klidné spolužití v našich
obcích a očekává vstřícnost od obce,
hlavně však od spoluobčanů.
3. Pro rok 2015 kromě obvyklých akcí bude
hlavním úkolem zjistit potřeby starších lidí
a vytvoření podmínek pro zřízení sociálních služeb.
František Pokorný, předseda VSK

Výbor pro životní prostředí (VŽP)
1. VŽP je nově ustaveným výborem, který
své poslání vidí především v podpoře
realizace projektů zahrnutých do Místního
plánu obnovy vesnice – renovace rybníků
v Mukařov, Srbíně i Žernovce a obnova
zeleně.
Samozřejmostí je spolupráce s ostatními
výbory a orgány ZO při řešení komplexních
problémů, jako jsou kontejnerová stání
(vybudování zástěn), iniciace komplexnějšího řešení průjezdnosti obcí, personální
zabezpečení údržby zeleně – využití
sezonních brigádníků, zapojení občanů do
řešení likvidace bioodpadu, informování o
možnosti využít místní kompostárnu
v Srbíně („Čapík“). To vše je na programu
našeho výboru. Výbor se také bude snažit
upozornit (např. při schvalování územního
plánu) na oblasti s předpokládanou
výstavbou rodinných domů, kde hrozí
lokální záplavy kvůli mírnému sklonu
okolního terénu. Z minulých let je zřejmé,
že tento problém nás dovede významně
potrápit, řešení se však hledá velmi složitě.
2. Výbor má v plánu se scházet jednou za
2–3 měsíce. V případě nutnosti jsme
připraveni se sejít i mimo plánované
termíny.
3. Raději jsem pro skutky než pro velké a
dlouhodobé plány. Záleží také na rozpočtu

obce. Pokud se podaří získat dotační
prostředky na shora uvedené projekty,
bude to jedině dobře. Nově vzniklá
spolupráce s průhonickým Výzkumným
ústavem pro krajinu a okrasné zahradnictví a Občanským sdružením Přírodní
zahrada je dobrým začátkem „zelené
aktivity“, která by měla naši obec zviditelnit
prostřednictvím veřejné zeleně. Cest, jak
to dokázat, je mnoho, některé z nich
(například extenzivní trvalková výsadba)
nám byly blíže popsány na přednášce
Přírodní zahrady a veřejná zeleň, kterou
jsme společně uspořádali 20. 2. 2015.
Věříme, že se nám podaří už letos alespoň
část nápadů uvést do života.
Kateřina Budínová, předsedkyně VŽP

Výbor pro pořádek a bezpečnost
(VPB)
1. Hlavním cílem výboru pro pořádek a
bezpečnost je zprostředkování komunikace mezi občany a zastupitelstvem,
respektive vedením obce, v oblastech
pořádku a bezpečnosti v obci, do kterých
spadají například kontejnerová stání na
tříděný odpad, pořádek na dětských
hřištích, dodržování obecních vyhlášek,
nelegální zábory veřejných prostranství,
řešení stížností občanů při soužití v obci,
sledování stavu a návrhy údržby komunikací v obci, řešení dopravní situace včetně
případných dopravních omezení či zvýšení
bezpečnosti na přechodech pro chodce a
mnoho jiného.
2. Výbor se schází jedenkrát za měsíc až
dva. V případě potřeby se schůzka
uskuteční v terénu i za účasti všech
zainteresovaných stran, kdy je brán zřetel
primárně na to, aby se všichni zúčastnění
seznámili s konkrétními poměry v dané
lokalitě, a měli jsme tak k problému co
nejblíže.
3. Aktuální cíl našeho výboru je, aby si naši
spoluobčané zvykli obracet se na nás
s problémy, se kterými jim obec může
pomoci. V tomto roce budeme řešit
pořádek okolo kontejnerových stání,
nasvícení přechodů pro chodce a pořádek
na dětských hřištích. Po zimě také zrevidujeme stav komunikací a budeme spolupracovat na stanovení harmonogramu jejich
oprav. Ve spolupráci s finančním výborem
pak budeme vydávat doporučení, kterými
projekty se do budoucna zabývat, a které
budou muset, vzhledem k tomu, že
rozpočet obce není nafukovací, počkat na
příští období.
Ing. Jiří Šavrda, předseda VBP
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Slovem i obrazem z naší obce
Hasiči bilancovali

Ples Základní školy Mukařov

Výjezdová jednotka zasahovala v loňském
roce u 30 mimořádných událostí, kde
členové odpracovali více jak 300 hodin.
Dalších více jak 600 hodin bylo věnováno
odborné přípravě, údržbě technik a práci
pro obec. Výjezdová jednotka obce
získala 3. místo v soutěži Dobrovolní
hasiči roku 2014.

Letos jsme se s předstihem rozloučili
s žáky a žákyněmi současných devátých
tříd, kteří byli „ostužkováni“ barevnými
kokardami a společně s pedagogy si připili
dětským šampaňským.
Dne 6. února 2015 se v mukařovské
sokolovně konal již 11. ročník školního
plesu. K poslechu a zábavě hrála skupina
Fontana Band Karla Součka.
Tradičně se svým vystoupením přispěly
k zábavě dívky z naší školy pod vedením
Alice Bardové.

Dne 10. ledna 2015 se v požárním domě
v Mukařově uskutečnila výroční valná
hromada sboru dobrovolných hasičů
v Mukařově. Kromě členů sboru se VVH
zúčastnili i představitelé okolních sborů,
zástupci Hasičského záchranného sboru
ČR, představitelé Hasičské vzájemné
pojišťovny a další milí hosté. Během valné
hromady byla vyhodnocena činnost
sboru v roce 2014. Byl schválen plán
činnosti na rok 2015 a zvolen nový výbor
sboru pro následujících 5 let.
Ohlédneme-li se zpět z pohledu čísel,
sbor pořádal v loňském roce 9 akcí,
spolupořádal 3 akce a věnoval více jak 120
hodin práci s hasičskou mládeží. Členská
základna k 1. 1. 2015 čítá 81 členů
dospělých a 30 dětí.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem
členům sboru za jejich pomoc při zajištění
pestré činnosti v roce 2014, členům
výjezdové jednotky za čas věnovaný
odborné přípravě, údržbě techniky a
zařízení požární ochrany, ale i za čas a
nasazení při zásazích.
Michal Pokorný, velitel JSDHO a starosta
SDH Mukařov
Přehled aktivit SDH Mukařov
v lednu 2015
5. 1. Technická pomoc odstraňování
sněhu ze střechy základní školy
10. 1. Výroční valná hromada SDH
Mukařov
18. 1. Školení zásahové jednotky na
obsluhu motorových pil
23. 1. Odborná příprava zásahové
jednotky
26. 1. Zásah – požár lesa Kozojedy

Zážitek to byl krásný nejen pro děti a jejich
rodiče, ale také pro všechny zúčastněné
pedagogy a ostatní návštěvníky plesu.
Účast na plese byla hojná, největší
v dosavadní historii.

tříd, ve kterých se jim individuálně
věnovaly paní učitelky.
Probíraly s dětmi znalost barev, tvarů a
schopnost vyjadřovat se. Děti ukázaly na
oplátku paním učitelkám, jak si zvládnou
zavázat tkaničky a jak umí zpívat, případně
recitovat. Některé to zvládly lépe, některé
hůře, ale všechny byly odměněny dárečky,
které pro ně vyrobili budoucí starší
spolužáci, a odnesly si také pastelky a
omalovánky.
Někteří rodiče již zažádali nebo uvažují o
odkladu pro své dítě. Protože je tento
proces spojen s potvrzením odborného
lékaře a pedagogicko-psychologické
poradny, nejsou všechny odklady vyřízeny
a nelze v tuto chvíli stanovit jejich přesný
počet. Nicméně počet zúčastněných dětí
ukazuje na možnost otevření 4 tříd
1. ročníku pro děti ze spádových obcí školy.
Již nyní se na naše nové prvňáčky moc
těšíme.
Pedagogové Základní školy Mukařov

Ve školce se připravovali na
zápis

Chtěli bychom touto cestou poděkovat
všem sponzorům, z nichž největším je
Obec Mukařov, dále pak firma V+T Mat a
Štěpánka Chmelíková, která pravidelně
peče dorty do tomboly.
PaedDr. Jana Novotná, ředitelka ZŠ Mukařov

Zápis do prvních tříd pro školní
rok 2015-2016
Dne 3. 2. 2015 proběhl zápis budoucích
prvňáčků Základní školy Mukařov pro
školní rok 2015-2016.
Zápisu se zúčastnilo celkem 115 dětí, což
je podobný počet jako v loňském roce.
Po registraci a přidělení pořadových čísel
se děti i s rodiči rozdělily do jednotlivých

Měsíc leden byl, jako každý rok, měsícem
intenzivní přípravy předškoláků k zápisu
do 1. třídy. Z naší školky k němu přišlo 35
předškoláků.
Ještě před zápisem jsme s předškoláky
navštívili prostředí školy a díky ochotě paní
učitelek z prvních tříd jsme se zúčastnili i
opravdového vyučování. Dětem se ve
škole líbilo a do první třídy se moc těší.
Ve školce proběhla tvůrčí „dřevíčková
dílna“, kde si děti pod vedením zkušených
lektorů vyrobily dřevěné zvířátko na
kolečkách – letos to byl „králíček“ – a učily
se samostatně pracovat s opravdovými
nástroji. Vlastnoručně vyrobené zvířátko

Obecní zpravodaj (1/2015)
jim udělalo velikou radost.
Na začátku února jsme si udělali výlet do
Kulturního střediska v Říčanech na
divadelní představení „Skřítkové“ a do
školky za námi přijelo „Duhové Divadlo“
s pohádkou „Z cirkusové manéže“. Obě
pohádky se dětem moc líbily.
Z dalších akcí můžeme jmenovat
n a p ř í k l a d n á v š t ěv u m u k a řov s ké
knihovny, čtení rodičů ve školce nebo
výstavu „Malujeme na ploty“.
Mgr. Zuzana Tůmová,
Mgr. Jana Valentíková,
MŠ Mukařov

Mateřské centrum Mukařovsko je otevřeno pro všechny
Mateřské centrum Mukařov-sko, které
bylo založeno v roce 2007, patří mezi
nejdéle fungující MC v našem regionu.
Poděkování patří obecnímu úřadu za
podporu a škole za poskytnutí prostor
v budově školní družiny. Místnost, která
sloužila jako skladiště, jsme svépomocí a
díky sponzorským darům upravili a

Dění v obci
tyto činnosti se vzájemně propojují a
pozitivně působí na psychickou pohodu
dítěte. BKK připravuje pro děti zajímavé
akce, karnevaly, besídky, kterých se
účastní rodiče a příbuzní dětí. Už teď si
můžete rezervovat místo na příští školní
rok!
Helena Vlnařová,
koordinátorka MCM
Program MC Mukařov-sko:
Pondělí 10–12 hod. veselé cvičení pro
malé děti. Hrajeme si s míči, skáčeme,
tancujeme s šátečky, hrajeme na
hudební nástroje. Využíváme balanční
cvičební pomůcky a velké molitanové
kostky.
Středa 16.30–18 hod. výtvarka.
Od 6. března pátek od 16 hod. volná
herna pro batolátka. V případě zájmu
bude zařazeno cvičení s písničkami pro
batolata.
Tyto kroužky jsou volně přístupné,
nemusíte se předem registrovat.
V úterý, středu a ve čtvrtek 8–12 hod.
Blok kreativních kroužků pro děti 3–5 let.
Nutno se registrovat předem.
Více informací a kontakty na
www.mcmukarovsko.estranky.cz

Co jste možná nevěděli
o zdejším charitním domě

vybavili nábytkem a hračkami. Tento
prostor využívá nejen mateřské centrum,
ale i škola k pořádání nejrůznějších
kroužků, již léta stabilně funguje cvičení
pro nejmenší, výtvarka pro malé i trochu
větší děti a herna bez programu.
MCM pořádá v průběhu roku i řadu
tradičních akcí, jako je vynášení Morany,
lampioňák nebo mikulášská besídka
(aktuální termíny najdete vždy na
poslední straně v Kalendáriu).
Blok kreativních kroužků úspěšně
zahájil svou činnost v září 2014. Náplní
BKK je logopedická průprava, grafomotorické procvičování a příznivé působení
na celkový mentální vývoj dítěte. Všechny
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Nedílnou součástí obce Mukařov je od
roku 1924 charitní dům nacházející se na
okraji lesa u stezky na Žernovku. O jeho
výstavbu se výrazně zasloužil pomocný
biskup pražský Antonín Podlaha.
Několik desetiletí byl v domě útulek pro
zmrzačené dívky, který spadal pod
kongregaci sester dominikánek. Od roku
1962 v charitním domě působily řádové
sestry z kongregace sester Sv. Hedviky,
které se zde staraly o všechny staré a
nemocné kněží a řeholnice. K 11. říjnu
1996 byla mukařovská filiálka sester
hedviček zrušena.
Charitní dům vstoupil ve známost
především internací kardinála Josefa
Berana, který zde byl roku 1963 uvězněn
státní bezpečností. Kardinál Beran je jako
jediný z Čechů pohřben v kryptách chrámu
Sv. Petra v Římě a jeho hrob leží vedle
ostatků Sv. Petra a papežů Pia XI. a Pia XII.
V dnešní době slouží charitní dům jako
Domov pro seniory Arcidiecézní charity
Praha. Domov poskytuje svým obyvatelům příjemné a domácí prostředí, čtyřiadvacetihodinovou péči, stravu, kulturní
vyžití a smysluplné trávení volného času.
Nedílnou součástí Domova je také kaple,
ve které se koná každý den (vyjma pondělí)
od 10.30 mše svatá pro klienty Domova,

ale také pro širokou veřejnost.
Naši obyvatelé se spolu se zaměstnanci
pravidelně zúčastňují místních kulturních
a společenských akcí, setkat se s námi
můžete například při nákupech v obchodě, hospůdce „U kostela“, či v mukařovské
knihovně. Do Domova pravidelně dochází
dobrovolníci (také z řad obyvatel
Mukařova), kteří si s našimi klienty
povídají, čtou jim, chodí s nimi na procházky apod. S dalšími činnostmi a akcemi
v našem Domově vás seznámíme v dalších
číslech Obecního zpravodaje pro Mukařov,
Srbín a Žernovku.
Lucie Cemperová,
vedoucí Domova pro seniory Mukařov

„Exoti“ na rybníku v Mukařově
Svého času bylo populární chovat nutrie
pro jejich chutné maso a teplý kožich.
Občas se povedlo některým jedincům
uniknout ze zajetí a rozmnožit se v přírodě.
Nutrie jsou původem z Jižní Ameriky, a
proto jim moc nevyhovuje naše klima.
Evidentně však byli schopni se přizpůsobit
a přežít. Šíří se nejen u nás, ale po celé
zeměkouli také díky tomu, že si umí
vyhrabat dlouhé podzemní chodby, v nichž
jsou v teple a v bezpečí. Zůstávají aktivní
celou zimu, a proto je i v mrazech můžete
vídat na rybníku v Mukařově. Byli zde
údajně viděni tři jedinci. Až půjdete na
procházku, přijďte se na ně podívat. Zjevně
jsou zvyklé na přítomnost člověka a
budete obdivovat jejich přátelské soužití
s divokými kačenami, jejich neustálou
dojemnou péči o srst a jejich chuť k jídlu.
MVDr. Pavel Mádr
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Rozhovor

Rozhovor s Rudolfem Semanským, starostou Mukařova
Rudolf Semanský je v Mukařově starostou již více než osm let. Všichni máme pocit, že ho dobře známe, ale
víme třeba, jaké má koníčky, jaká je jeho oblíbená hudba a jestli má rád sladké?
I na to jsme se zeptali.

Pane starosto, čím jste chtěl být, když
jste byl malý?
Možná to bude znít úsměvně, ale od
dětství mne fascinovala zemědělská a
stavební technika, takže jsem nevynechal jedinou příležitost být někde
v polích, nebo například u bagrování
základů domů a asfaltování silnic, které
v té době v Mukařově hojně vznikaly.
Tohle nadšení mi vydrželo vlastně po
celou školní docházku, a tak i přes různé
jiné uvažované možnosti jsem měl vcelku
jasno. Až mnohem později, někdy po
vojně v roce 1990, jsem si uvědomil, že
bych měl spíše zúročit svůj talent
v oblasti kreslení a grafiky, dovzdělal
jsem se v této oblasti a začal jsem
podnikat jako grafik, ilustrátor, písmomalíř a výrobce reklam.
Co děláte opravdu rád a co vás
upřímně štve? Nejprve v běžném
životě a pak v práci.
Nevím, jestli odpovím úplně přesně. U
mne to trochu souvisí s počasím. Jakmile
začne vonět jaro, táhne mne to ven, do
přírody. Avšak také mne baví práce na
zahrádce, pořád něco upravovat,
zkrášlovat. Mimoto se rád projedu na
motorce nebo i na kole, mám rád dlouhé
výlety, třeba i bez cíle. A co mne štve – asi
nejvíc ze všeho bezmoc a nevděk –
v jakékoli formě.
V práci dělám asi nejraději věci, které jsou
vidět. Takže jakákoli stavba, jakákoli nová

věc, u které mám
příležitost pomoci
s jejím vznikem a která
je nějakým způsobem
prospěšná lidem. Ale
víte, jak to chodí,
někdy člověka baví i to
nutné „papírování“ a
administrativa, i když
té za tu dobu, co jsem
ve funkci, neuvěřitelně
přibývá. No a co mne
štve v práci? Právě ta
někdy až nesmyslná
byrokracie. Myslím si,
že za těch osm let se
mi podařilo podstatně
vylepšit třeba systém
třídění a likvidace
odpadu. Přes to je ale
pro úředníky mnohem
podstatnější, abych
vyplnil podrobné tabulky, kolik že se
jakého druhu odpadu – a to na jednotky
kilogramů – v obci vytěžilo a jestli máme ve
sběrném dvoře správnými štítky polepené
vyřazené elektro.
Vzpomenete si, co vám v životě udělalo
největší radost?
Na tohle je těžké odpovědět, ale když se
nad tím zamyslím – pořád mi dělá radost,
že mám zdravé děti. Uvědomuji si velmi
dobře, že to není samozřejmost a že tenhle
„dar“ by měl být pro každého rodiče tím
největším, který může v životě dostat.
A teď trochu k těm požitkům: co rád
čtete, posloucháte, jíte, jak trávíte
nejraději volný čas?
Čtu rád a hodně, i když v poslední době se
mi stává, že usínám s knížkou na obličeji.
Mám rád knihy o přírodě, o dávné historii
naší Země, populárně
vědeckou literaturu, ať již
technickou nebo třeba
přírodovědnou, historii
druhé světové války,
vojenství, ale rád si
přečtu také detektivky
nebo thrillery.
Z hudby poslouchám
více různých žánrů, i
když nejbližší je mi asi
rock a populární hudba.
Ale rád si pustím i
mluvené slovo, například

hry z divadla Járy Cimrmana.
U jídel je to asi klasika, od svíčkové přes
smažený řízek s bramborovou kaší až po
grilované kuře. Zkrátka samá „zdravá a
dietní jídla“, ale je pravda, že krom štrůdlu
sladkému moc nedám.
Ve volném čase rád modelařím, čtu, jak už
jsem zmínil, občas se projedu na motorce
nebo na kole, baví mne práce se dřevem, a
když je čas a příležitost, zajedu se podívat
někam na letadla.
Máte svoje osobní krédo?
Ano, dokonce dvě: „Řešit problémy, až
když přijdou“, a druhé: „Kdykoli jsem tu,
vždy mám čas tě vyslechnout.“
Dal jste si nějaké předsevzetí do
letošního roku?
Ano, především by člověk měl chtě nechtě
trochu poslouchat své tělo. Takže krom
toho, že chci trochu zvýšit svou tělesnou
aktivitu, musel jsem si dát i předsevzetí
udělat si více času pro sebe. V loňském
roce jsem neměl čas ani na dovolenou a
musím říci, že v době předvánočního
shonu jsem už vážně „mlel z posledního“.
A protože zdraví máme jen jedno, doufám,
že mi okolnosti dovolí si ten čas pro sebe
letos najít.
Jaká místa zde, v okolí, máte nejraději?
Mezi moje oblíbená místa v blízkém okolí
patří kopeček vedle kompostárny na
Čapíku a nebo ještě kousek nad dětským
hřištěm, u zatopeného lomu. Pak také
rybníky za Mukařovem, i když to už je
katastr Babic.
Chtěl byste něco vzkázat občanům?
Občanům bych chtěl říci, že se s nimi
kdykoli rád potkám a stále platí, že se na
mne mohou s čímkoli obrátit.
Děkujeme za rozhovor
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Sedmička je vaše!
Tato stránka Obecního zpravodaje by měla být věnována vám, čtenářům. Vašim námětům, postřehům, fotografiím, všemu, co
byste chtěli s ostatními sdílet. V prvním čísle představujeme redakci, která bude pro vás texty připravovat. Zároveň jsme se s vámi chtěli
podělit o krásné postřehy, které zaznamenali žáci zdejší školy. A také vás poprosit o spolupráci. Pokud máte hezké vzpomínky na
Velikonoce v Mukařově, Srbíně či Žernovce, pošlete nám svůj příběh, ten nezajímavější rádi zveřejníme.

Redakce se představuje

Mukařov očima školních dětí

PhDr. Kateřina Čadilová

Přes vánoční svátky dostaly děti z druhé třídy místní základní školy za domácí
úkol napsat nebo nakreslit, co se jim v Mukařově líbí, a co naopak nelíbí. Jejich
obrázky i texty jsou krásné, emotivní a pravdivé, posuďte sami!

Do Mukařova jsem se
přistěhovala, když mi
bylo dvanáct. Pak mě
osud zavál jinam, ale od
roku 2005 jsem zpět. A
protože se mi v roce
2007 k dvěma velkým dětem narodilo
ještě třetí, byla jsem u toho, když se
v Mukařově zakládalo mateřské centrum.
Profesně mám asi nejblíže ke kultuře, ale
pestré pracovní zkušenosti mě z knihoven odvedly do služeb Evropské komise
v jejím pražském infocentru, soukromé
sféry a posléze do neziskového sektoru –
už pět let působím jako národní koordinátorka sdružení značek kvality pro
místní produkty a služby.
Druhé volební období jsem i mukařovskou zastupitelkou. Do této práce jsem se
pustila s přáním přispět alespoň trochu
k tomu, aby se v Mukařově dobře žilo a
vnímání obce jako našeho domova
nebylo formalitou, ale přirozenou
součástí našeho společného života.
katerina.cadilova@mukarov.cz

Ing. Renáta Kiara Vargová
Mukařov mám ráda již
od dětství, prarodiče tu
měli chatičku, kde jsem
trávila celé léto. Chatu
jsem nakonec zdědila a
tak moc se mi tu líbí, že
jsem se sem loni v zimě přestěhovala
z Prahy.
Vystudovala jsem Vysokou školu
ekonomickou a svou profesní dráhu jsem
začala v odborném časopise s názvem
Strategie, později jsem pracovala
v dalších odborných médiích, zejména ve
vydavatelství Economia. V současné
době vytvářím texty na zakázku (copywriting), dělám různé úpravy a korektury
textů, mám ráda český jazyk.
Baví mě být v přírodě, pracovat na
zahradě, fotografovat, povídat si s lidmi,
miluji šumění moře a západy Slunce. Je
mi 49 let, mám dva dospělé syny a snažím
se najít radost v každém okamžiku života.
renata.vargova@mukarov.cz

Obecní zpravodaj (1/2015)

Obecní zpravodaj

Blahopřání
březen
70 let
Ivan Chudoba, Antonín Šmíd,
Božena Svobodová, Blanka Pokorná,
Jitka Lancingerová, Jiří Barták
75 let
František Vrbovec,
Miroslav Hrozek
85 let
Marta Valentová
90 let
Helena Frieszová

duben
65 let
Ivana Echtnerová, Jana Koubková,
Jiří Antonín, Luděk Lemerman
75 let
Josef Dostál
Všem jubilantkám a jubilantům přejeme
hodně zdraví, štěstí a radosti
do dalších let!

Kalendárium
21. 3. 2015 od 20 hod.
Hasičský maškarní ples
Sokolovna Mukařov
22. 3. 2015 od 15 hod.
Vynášení Morany
náves Srbín
31. 3. 2015 16-17 hod.
Den otevřených dveří v MŠ Mukařov
8. 4. 2015 od 16 hod.
Zápis do MŠ Mukařov
30. 4. 2015
Mukařovské čarodějnice

Důležitá upozornění
Úhrada známek na popelnice
S koncem února přestaly platit známky na
popelnice z roku 2014. Aby se popelnice
vyvážely, je potřeba nalepit známky nové.
Letos všem, kdo jsou zaregistrováni, přišly
poštou společně s výzvou k platbě
nejpozději do 31. 3. 2015. Kdo nezaplatí,
může snadno o popelnici přijít!
Kontejnery na komunální odpad budou
přistaveny v dubnu, datum bude oznámeno v předstihu na webu obce a na vývěsce.

Lékaři
Příčná 11:
Praktický lékař pro děti a dorost
MUDr. Marie Navrátilová, tel.: 323 660 230
Pondělí 12.30 - 14.00
Středa 12.30 - 14.00
Pátek 12.30 - 14.00
Praktický lékař pro dospělé
MUDr. Petr Navrátil, tel.: 323 660 230
Úterý 13.00 - 15.00
Čtvrtek 13.00 - 15.00
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Pozvánka do divadla
Louňovické divadlo hraje
v březnu Sněhovou královnu, Bez obřadu
a Klubíčko pohádek,
v dubnu Čert a Káča, ale trochu jinak,
Červená Karkulka a Budulínek a Válka
Roseových.
4. dubna premiéra Pět dolarů za lásku
Více na www.dipona.eu

Provozní doba sběrného dvora
na elektroodpad
Sběrný dvůr změnil svou otevírací dobu,
od 4. 2. 2015 je otevřeno každou středu od
11 do 18 hodin.

Sběrný dvůr na bioodpad
Odpad ze zahrad nemusíte pálit nebo
kompostovat, natož vyvážet do lesa!
V Srbíně v ulici Na Dolách (na Čapíku) je
k dispozici sběrný dvůr na bioodpad, který
má otevřeno rovněž ve středu od 11 do 18
hodin.
Zubní ordinace
MUDr. Patrik Kardoheli, tel.: 776 455 706
Pro návštěvu nutné se předem objednat
Pondělí, Úterý a Čtvrtek 7.30 - 15.00
Středa 12.00 - 18.00, Pátek 7.30 - 13.00
Praktický lékař v Obecní (k Tehovci)
MUDr. Nina Trojánková, tel.: 774 988 675
denně 8.00 - 12.00
úterý také 16.00 - 18.00
čtvrtek také 16.00 - 20.00

místo pro kultivovanou diskuzi
o věcech veřejných
Představujeme vám nové obecní
periodikum, které má mimo jiné ambice
stát se fórem pro diskuze, zprávy a
komentáře občanů Mukařova, Srbína a
Žernovky. Periodikum otevřené všem,
kdo chtějí kultivovaně vyjádřit svůj názor,
ať je jakýkoliv. Médium, kde můžete
komentovat dění v obcích nebo informovat o čemkoliv zajímavém, co se týká
našich obcí.
Kritické a alternativní názory jsou rovněž
vítány. Kritika, mám na mysli konstruktivní kritiku, je motorem demokracie a
společenské evoluce. Redakční rada
periodika bude dohlížet mimo jiné na to,
aby žádný názor nebyl vyloučen, aby
každá skupina mohla napsat svá
stanoviska a aby současně byla dodržena
etická i legislativní pravidla.
Těch témat, co jsou otevřená a je potřeba
o nich psát a mluvit, je poměrně hodně.
Vyjmenuji jen namátkou některá, která
cítím jako palčivá: kontejnery na odpad a
věčný nepořádek kolem nich, dopravní
situace v obci, záplavová zóna v Srbíně,
nedostatečná kapacita školky nebo
v neposlední řadě úprava územního
plánu tak, aby vyhovovala většině
místních obyvatel.
Těšíme se na vaše příspěvky, polemiky a
komentáře. Psát je můžete na adresu
redakce: zpravodaj@mukarov.cz
MVDr. Pavel Mádr, člen redakční rady

Redakční rada
Obecního zpravodaje
Redakční radu schvaluje zastupitelstvo
obce. Redakční rada dohlíží na průběh
přípravy, tisku a distribuce Obecního
zpravodaje.
Je tříčlenná a jejími členy jsou:
MgA. Petra Batók, Mgr. Eva Hegyiová
a MVDr. Pavel Mádr

Užitečné kontakty
Obecní úřad Mukařov:
tel.: 323 660 246, 775 040 918
Hlášení poruch:
voda: 840 111 322
elektřina: 840 850 860
plyn: 840 113 355
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