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ilí čtenáři, přicházíme
k vám s dalším číslem
Obecního zpravodaje pro
Mukařov, Srbín a Žernovku.
Z úvodního článku se dozvíte, co je
nového v řešení často složité situace
rodin s malými dětmi, na něž se stále
nedostává místo v naší mateřské škole.
K tématu nového územního plánu se
vracíme v otázkách položených třem
zastupitelům.
Na dvoustraně věnované dění v obci
najdete nejen zprávy o tradičních
akcích, jako je pálení čarodějnic nebo
oslava Dne dětí, ale také reportáž
z vítání občánků, první Kavárničky pro
seniory a hojně navštívené slavnosti
Božího těla. Seznámíte se i s historickým počinem v dějinách Mukařova –
vydáním prvních pamětních mincí
v různých provedeních, které budou
důstojným darem a časem třeba také
sběratelskou zajímavostí. Krátká zpráva
je věnována i oslavám 111. výročí Sboru
dobrovolných hasičů na Žernovce i
odhalení pamětní desky kardinálu
Josefu Beranovi.
Rozhovor představí starostu a velitele
mukařovských
hasičů
Michala
Pokorného a náročnou, odpovědnou a
obětavou práci celého sboru dobrovolných hasičů, jejichž nasazení a dovednosti byly v loňském roce oceněny
3. místem v soutěži JSDHO v oblasti pro
Prahu, Střední a Severní Čechy.
Poslední strana přináší vedle užitečných informací a blahopřání i vzpomínky na dvě pro Mukařov významné
osobnosti – v dubnu se uzavřely bohaté
životní osudy nejstarší občanky
Mukařova paní Anny Novákové a
filmařky a životní družky slavného
Theodora Pištěka, paní Věry Pištěkové.
Věříme, že vám náš Zpravodaj přinese
něco zajímavého a užitečného a těšíme
se na vaše ohlasy.
Kateřina Čadilová

ZDARMA

MŠ Svojetice – volná kapacita
pro mukařovské děti?
Ing. Přemysl Zima, místostarosta obce Mukařov
Možnost využití potenciálně volné
kapacity v Mateřské škole Svojetice pro
docházku dětí z Mukařova byla přijata
oběma zastupitelstvy jako vhodná
varianta pro naplnění prostoru v současné budově MŠ Svojetice po jejím přestěhování do nové budovy, která se nyní staví
za hřištěm.
Jednání o konkrétní podobě smluvní
spolupráce v současné době stále trvají.
Obce se dohodly, že za využití kapacity
svojetické mateřské školy
Mukařovem naše obec poskytne do Svojetic jednorázovou
finanční podporu na úhradu
drobných oprav v budově, které
je třeba provést před dalším
školním rokem, a se kterými
Svojetice původně nepočítaly,
neboť budova neměla být pro
další činnosti MŠ již v příštím
roce využívána. Naše obec též
budovu dovybaví potřebným
inventářem, neboť část
vybavení si Svojetice přestěhují do nové
budovy. Tento inventář bude v závislosti
na budoucí dohodě prodán do Svojetic,
nebo bude v budoucnu odvezen a využit
v nové budově mukařovské MŠ v parku,
jejíž výstavba se nyní plánuje, a která by
měla být v provozu od září 2016.
Zatím tedy není smlouva o spolupráci
zastupitelstvy schválená a děti, které se
zúčastnily zápisu do svojetické MŠ, ještě
nejsou přijaté k docházce. Ke smlouvě je
třeba zpracovat podrobný seznam oprav
pro vyčíslení poskytnuté finanční
podpory a seznam vybavení, který
bychom měli do budovy doplnit, což stále
probíhá. Podle posledních jednání by

Svojeticích, ale pro všechny bude od
dalšího roku připraveno přijetí k docházce v naší obci.
Přijetí dětí k docházce ve Svojeticích
mohou ale zkomplikovat ještě další
okolnosti. Rozhodnutí o přijetí mohou
Svojetice vydat až v momentu, kdy bude
dostavena nová budova ve Svojeticích a
navýšena kapacita tamní MŠ. Rozhodnutí
o navýšení kapacity vydává na základě
kolaudačních dokumentů Odbor školství
Krajského úřadu Středočeského kraje.
Podmínkou je tedy včasná dostavba nové
svojetické školky. Ze strany vedení obce
Svojetice jsme byli ujištěni, že zářijový
Pokračování na straně 2
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Rozhovor

Víte, že...

Slovo starosty, aktuality a otázky
pro zastupitele na straně 2 a 3

se starostou Sboru dobrovolných
hasičů na straně 6 a 7

Jubilea, kalendárium, vzpomínky
a důležité informace na straně 8

smlouva měla být schvalována na
červencových jednáních zastupitelstev
obou obcí. Návrh předpokládá využití
budovy ve Svojeticích na jeden školní rok,
s možností prodloužení až do roku 2018.
Na další školní rok, tedy od září 2016, totiž
předpokládáme, že by se celá skupina
mukařovských dětí měla přesunout ze
Svojetic do nově otevřené budovy
v Mukařově. Samozřejmě je volbou
rodičů, zda budou chtít děti ponechat ve

V čísle dále najdete:

Obecní zpravodaj (3/2015)

Slovo starosty

J

ak se říká, stále se něco děje, a
tak se stalo takřka pravidlem,
že se ve svém úvodním slově
zmiňuji o aktuálních projektech.
Přesto si dovolím dnes udělat
výjimku.
Chci zde totiž vyjádřit jedno své velké
poděkování. Poděkování, jež patří
místostarostce obce, Ing. Marcele
Eichnerové, která na závěr červnového zasedání zastupitelstva obce pro
někoho více, pro jiné méně překvapivě podala rezignaci na mandát
zastupitele, a tedy i všechny další
funkce.
Čas zkrátka neúprosně letí a jednou
přijde v životě lidském okamžik, kdy i
ten nejpracovitější člověk se musí
zastavit a říci si, zda by neměl myslet i
trochu na sebe a věnovat svůj čas
nejen práci, ale i sobě samému. Ne
každý si totiž dovede představit, kolik
práce je ukryto za pozemkovou
problematikou obce, nebo za
přípravou územního plánu.
Spolupráce paní Marcely Eichnerové
s obcí se datuje ještě před rok 2006,
kdy stála u zrodu sdružení Mukařovsko. Marcela se v té době coby
řadový občan snažila upozorňovat
tehdejší zastupitele na důležitost
územního plánu a také na to, že
současně s ním je třeba řešit i sítě,
komunikace, kapacitu školství a další
věci.
Po volbách v roce 2006 se naplno
zapojila do práce pro obec a především díky ní se podařilo zaevidovat
veškerý pozemkový majetek, který
obec vlastní, narovnat většinu
majetkových vztahů mezi obcí a
vlastníky, ať již to byla a jsou věcná
břemena, prodej a odkup pozemků a
jejich správné zařazení, nebo
nájemní smlouvy. Hlavně díky ní se
podařilo získat do vlastnictví obce od
Pozemkového
fondu
několik
pozemků a samozřejmě v neposlední řadě pak také dokončit stávající
platný územní plán obce. Věřím, že
my všichni v zastupitelstvu jsme si
toho i přes občasné názorové rozdíly
vědomi, a tak snad mohu za všechny
říci: „Marcelo, děkujeme“.
Rudolf Semanský,
starosta obce Mukařov
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Zastupitelstvo a Rada obce
Zastupitelstvo obce Mukařov (ZO) 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.
V květnu zastupitelé schválili dotaci obce
TJ Sokol Mukařov na zateplení sokolovny.
Zelenou dali i vypsání veřejné zakázky na
dodavatele svozové techniky pro
oddělený sběr bioodpadu – jedná se o
zařízení v hodnotě přes 3,6 mil. korun,
které obec může pořídit díky dotaci ze
Státního fondu životního prostředí (při
finanční spoluúčasti 300 tis. Kč). Na
pořadu jednání byly připomínky
k územnímu plánu z řad občanů a
informace o stavu příprav projektu na
intenzifikaci ČOV Mukařov včetně
možností získání dotačních prostředků.
Projednávalo se i další využití uvolněného
služebního bytu v areálu školy a školky,
který bude užívat správce celého areálu.
V červnu zastupitelé schválili závěrečný
účet obce a účetní závěrku za rok 2014.
V souvislosti s dokončovanou přístavbou
základní školy se řešily soutěže na
dodávku vybavení a řešení parkovacích
míst u základní školy, které proběhne ve
dvou etapách v návaznosti na chystané
rozšíření mateřské školy formou samostatného pavilonu. Příprava této stavby
probíhá v souladu s podmínkami dotace,
která byla Mukařovu přislíbena na jaře.
Projekt předpokládá otevření nového
pavilonu v září 2016.
Dodavatelem techniky pro svoz bioodpadu bude firma UNIKONT a služební byt ve
školním areálu byl přidělen panu
Balvínovi, který se ujme funkce správce
(bude částečně zaměstnancem základní a
mateřské školy).
V souvislosti s odstoupením Ing. Marcely
Eichnerové z funkce zastupitelky byl
pověřeným zastupitelem pro územní
plán schválen starosta Rudolf Semanský.
Zastupitelé jednali také o dalším využití
místností v budově obecního úřadu, které

do konce dubna sloužily jako ordinace
lékařů. Jednou z možností je zřízení
kanceláře sociální pracovnice, která by
poskytovala především terénní služby.
S ohledem na množství zejména dětských
pacientů v obci se však zastupitelé kloní
spíše k pokračování lékařských praxí.
Zájem ovšem zatím projevila pouze
praktická lékařka pro dospělé.
Na závěr jednání zastupitelé schválili i
záměr zpracování směrnice pro distribuci
pamětních mincí obce, které bude možno
získat nejen jako dar obce, ale rovněž je
na obecním úřadě zakoupit.
Rada obce v květnu schválila Pravidla pro
vyřizování petic a stížností. Na základě
doporučení krajského úřadu byl místostarosta
pověřen
zpracováním
směrnice pro zadávání zakázek malého
rozsahu. V červnu se na Radě řešil
seznam uvažovaných investičních akcí
v obci s ohledem na rozpočet obce a na
předpokládané dotační výzvy pro rok
2015. Prioritou je další výstavba vodovodu a kanalizace včetně ČOV pro Srbín a
Žernovku, zvažuje se i zateplení veřejných
budov, protipovodňová opatření a
podpora sídelní zeleně.
Rada také aktualizovala Směrnici pro
nakládání s nalezenými věcmi podle
požadavků nového občanského zákoníku. Ve spolupráci s Výborem pro životní
prostředí se Rada zabývala i situací ve
Sportovní ulici, kde byla na jaře z důvodu
špatného stavu stromů vykácena alej
sakur. Z posouzení všech místních
podmínek (šíře chodníku a komunikace,
kabeláž pod chodníkem) vyplývá, že
lokalita není vhodná k výsadbě stromů.
Namísto aleje zde proto budou osazeny
kontejnery se zelení.
Kateřina Čadilová

MŠ Svojetice – volná kapacita pro mukařovské děti?
Dokončení ze strany 1
termín otevření není v ohrožení.
V případě, že by se z jakýchkoliv důvodů
nepodařilo uzavřít smlouvu nebo děti
formálně přijmout k docházce do
Svojetic, existuje alternativní řešení. To
spočívá v rozšíření volnočasových aktivit a
kroužků pod hlavičkou Mateřského
centra Mukařov-sko, které probíhají
v Mukařově už od září 2014 v budově

školní družiny v Příčné ulici. Obec je
připravena v takovém případě podpořit
vznik a provoz nových dětských skupin,
které by minimálně na jeden přechodový
rok mohly do značné míry nahradit
docházku do MŠ.
Do červencového jednání zastupitelstva
je tedy tato otázka stále otevřená.
Přemysl Zima,
místostarosta obce Mukařov
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Nad návrhem nového územního plánu
Jeden ze zásadních úkolů, které stojí před zastupitelstvem obce v letošním roce, je schválení nového územního plánu. Jeho
příprava a projednávání je složitý proces, který probíhá už od roku 2011, od loňského roku za přímé účasti občanů. Cílem územního plánu je podle stavebního zákona nastavit takové podmínky, které by umožnily další výstavbu při zachování rovnováhy mezi
zájmy životního prostředí, hospodářství a společenství lidí obývajících dané území. Zeptali jsme se proto tří zastupitelů, kde vidí
nejpalčivější problémy územního rozvoje Mukařova a zda se domnívají, že na ně nový územní plán adekvátně reaguje.

Tomáš Bergmann
Mukařov-sko
Největší problém, nebo spíše výzvu, při
sestavování územního plánu vidím ve
skloubení staré zástavby s novou výstavbou. Díky masivní
překotné výstavbě,
která probíhala po
revoluci, i díky
přirozenému vývoji
našich obcí, máme
v současné době cca
2.300 obyvatel. Je tak
zřejmé, že díky tomu
se nachází Mukařov na prahu změny
z vesnice na městys, respektive město.
Velikost naší obce je totiž srovnatelná
s městy, jako jsou Sedlec-Prčice, Klecany
nebo třeba Terezín. Z výše uvedeného tedy
vyplývá, že ať už chceme nebo ne, nevyhneme se v budoucnu také městské zástavbě.
Jako hlavní úkol územního plánu (ÚP) tedy
vidím vymezení lokalit pro rozvoj městské a
vesnické zástavby při zachování současného rázu bydlení a kvality bydlení. O tomto
tématu se vede v současnosti diskuze mezi
zastupiteli. Věřím, že tato diskuze spolu
s odbornou pomocí pomůže k upřesnění
územního plánu tak, aby se výsledné
řešení co nejvíce líbilo všem občanům.
Druhým okruhem, který bych rád zmínil, je
vymezení jednotlivých ploch. Jedná se
především o rozvojová území, se kterými
se do budoucna počítá k zástavbě nebo
územnímu rozvoji. Myslím si, že se zde
podařilo do územního plánu zachytit
většinu území v souladu s potřebami obce
a možnostmi, které nám tvorba územního
plánu, jako pořizovateli, dává. Ano, našlo se
pár připomínek při veřejném projednání
ÚP, ale to jsou spíše dílčí problémy, na které
současné zastupitelstvo bude reagovat a
posoudí jejich oprávněnost.
Poslední zmínku bych věnoval infrastruktuře obce. Zde nás všechny nejvíce trápí
silnice I. třídy do Prahy. Její existenci však
neovlivníme a musíme se s ní tedy
vyrovnat. Jsem rád, že v této oblasti došlo
k odstranění ochranného pásma kolem
silnice Pražská a majitelé pozemků tak
nebudou novým ÚP nijak znevýhodněni.
Další rozvoj v obci je nezbytný, především
v oblasti vodního hospodářství, na který je
ovšem v ÚP velmi dobře pamatováno.

Ing. Petr Doležel
SDH Mukařov
Návrh územního plánu jasně stanovuje, že
nová zástavba se nebude rozšiřovat do
volné krajiny a nepočítá s rozšířením
rekreačních oblastí.
K tomu se váže i
dobudování patřičné
infrastruktury. Návrh
částečně napravuje
stav, jehož příčinou je
p ře ko t n ý s t a v e b n í
vývoj v 90. letech a na
přelomu milénia. I tak
dojde k intenzivní výstavbě v lokalitě na
Srbíně a na Žernovce. Klíčový problém
vidím ve způsobu zahušťování stávajících
zastavěných ploch novou výstavbou. Návrh
územního plánu počítá s nárůstem
obyvatel v období 2011–2018 o 940 lidí.
Pokud vycházíme z průměrného ročního
přírůstku obyvatel za posledních 16 let,
dostaneme se na cca 680 obyvatel. Tedy
výrazně méně. Je otázkou, zda počet 313
plánovaných bytových jednotek pro 940 lidí
není nadhodnocen? Dalším faktem je
způsob interpretace případného souhlasu
zastupitelstva se zástavbou (řadovou,
hnízdovou a bytových domů – viladomů),
která musí být podložena územní studií a
souhlasem orgánů ochrany přírody a
krajiny. Podle dokumentu výroková část
územního plánu z 06/2014 je souhlas
zastupitelstva požadován pouze pro
odstavná a parkovací stání hromadné
dopravy a pro parkování imobilních
občanů v ploše ZV – plochy pro veřejnou
zeleň. Bylo by vhodné, aby i u zástavby na
ostatních plochách byl místo souhlasu
obce požadován souhlas zastupitelstva. Je
škoda, že nemáme stanovenu stavební
komisi/výbor, jak jsme navrhovali.
Zastupitelé by získali větší jistotu, že
předložený stavební projekt je v souladu
s požadavky obce (např. územním plánem,
splněním podmínek tzv. plánovací smlouvy
apod.) a snížilo by se riziko chyby nebo
přehlédnutí. Rozhodnutí, podložené
souhlasem obce, je v těchto případech
pouze na jednom člověku. Jaký je ideální
územní plán? Nerozšiřovat novou zástavbu
do volné krajiny, jasně definovat jednu
lokalitu mimo střed Mukařova pro 1-2
bytové domy a nesnažit se výrazně
navyšovat počet bytových jednotek a s tím
spojené nároky na infrastrukturu.

Mgr. Ondřej Jakob
TOP 09
Chceme zakázat výstavbu dalších bytových
domů v Mukařově.
V Mukařově je před schválením nový
územní plán. To, co se
snažíme
spolu
s některými dalšími
zastupiteli prosadit, je
zákaz bytových domů,
které
by
podle
původního
návrhu
architekta mohly být
až třípodlažní.
Možná si myslíte, že se vás to netýká, že
máte za plotem zastavěno. Development
v Mukařově je ale natolik výnosný, že se
vyplácí zbourat starší domek nebo chatu
a postavit bytovku. Myslím si, že je to po
všech stránkách pro naši obec zcela
nevhodné. Většina lidí v Mukařově hledá
klidné bydlení, nikoli ztrátu soukromí. Ani
infrastruktura Mukařova není na takovou
další výstavbu připravena.
Bytové domy by znamenaly
nárůst
obyvatel a s tím spojené mnohé nároky –
na čističku, zásobování vodou, pozemní
komunikace, ale také třeba místa ve
školce.
Navrhujeme proto, aby v novém územním plánu byl zakotven zákaz výstavby
těchto dalších bytových domů. Za tímto
návrhem plně stojím. Inspirací mi byla
celá řada obcí, které jsou v podobné
situaci a takovéto ustanovení ve svých
územních plánech mají a funguje to.
Mějme odvahu to také schválit.
Co mluvím s lidmi, ti, kteří by další bytové
domy chtěli, jsou v menšině. Drtivá
většina lidí mi řekla, že je proti.
Přiznávám, že informaci o tom, že nový
územní plán tyto bytové domy umožňuje,
jsem dlouho neměl, nikdo nás na tuto
klíčovou věc neupozornil a já sám jsem na
to při studiu nového územního plánu
nepřišel. Tohle by vám přiznala většina
zastupitelů. Proto se snažíme tuto
záležitost změnit až v posledních
měsících. Lepší pozdě, než nikdy. Změny
v zástavbě jsou totiž nevratné a navždy by
se podepsaly na vzhledu našich obcí.
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Slovem i obrazem z naší obce
Mukařov má své pamětní
mince
Nově zvolený výbor obce Mukařov pro
sociální a kulturní věci vyhodnotil na
svém prvním jednání souhrn činností,
kterými se zabýval ještě ve spojení
s výborem školským. Byl vytvořen nástin
plánu činností, kam spadá mimo jiné již
pravidelné „Vítání nových občánků“ a
přání spoluobčanům při příležitosti
životního jubilea od 65 let. Hledala se
cesta, jak vytvořit návrh na malý dárek
připomínající obec, kde žijeme.
Výbor se sjednotil na návrhu pamětní
mince se znakem obce a dominantou
mukařovského kostela. Po projednání
v zastupitelstvu obce se výtvarného
provedení ujal starosta obce Rudolf
Semanský. Návrh byl předán k výrobě,
tak, aby se stihnul termín prvního
předávání nově narozeným dětem.
Návrh obálky a vloženého textu ochotně
zajistil pan Tomáš Kouba ze Srbína.
Na mincích jsou letopočty první zmínky o
vzniku Mukařova a vysvěcení kostela
Nanebevzetí Panny Marie v roce 1893.
Provedení je ve stříbře, staromosazi a
leštěné mosazi. Na zakázku je možné
zhotovit též mince zlaté.
Další využití při významným příležitostech bude způsobem, jak maličkostí
ocenit spoluobčany nebo osoby, které se
významně podílely na rozvoji a šíření
dobrého jména obce. Pro zájemce a
patrioty Mukařova bude možnost
zakoupit mince podle druhu provedení
od 100 Kč na obecním úřadě.
Letopočet na minci připomíná blížící se
oslavy 700 let obce v roce 2018. Zdá se to

sice za dlouho, ale jak se říká, „štěstí přeje
připraveným“. Je třeba koukat se kolem
sebe a pokusit se společně zvelebit
prostředí, kde žijeme. Na něco stačíme
každý sám, bez velkých investic, něco
musí plánovat obec jak finančně, tak
pracovně. Co se podaří, záleží také na
vašich nápadech a případné pomoci.
Svoje názory můžete vyjádřit i prostřednictvím Zpravodaje obce.
František Pokorný,
za Výbor pro sociální a kulturní věci

Svátek Božího těla v Mukařově
První červnovou neděli jsme v Mukařově
oslavili Boží tělo, jeden z hlavních svátků
římskokatolické církve.

„dříve narozených“ sousedů.
První Kavárnička se uskutečnila
28. května v Charitním domě ve spolupráci s Arcidiecézní charitou Praha. Na
všechny příchozí čekalo malé pohoštění
v podobě koláčků upečených z biopotravin a zajímavá přenáška o zdravé výživě.
Na závěr se rozvinula zajímavá debata o
způsobu stravování dříve a dnes.
Celkovou atmosféru dokreslovalo zpívání
s harmonikou.
Další Kavárnička proběhne 2. července
v restauraci U kostela. Na programu bude
uplatnění ovoce a zeleniny v naší kuchyni
a vliv ovoce a zeleniny na naše zdraví.
Opět budete moci ochutnat zdravé
dobroty a společně si zazpívat.
Eva Hegyiová, o.s. Mukařov-sko

Mukařov uvítal nové občánky

Tato oslava je provázená řadou zvyklostí –
například z kostela jde průvod s družičkami. Díky P. Viktoru Frýdlovi se po
bohoslužbě ještě scházíme na krásné
farní zahradě, kde společně poobědváme
a trávíme část odpoledne. Pro děti,
seniory z Charity i pro nás ostatní to byla
pěkná neděle.
Ondřej Jakob

Kavárnička pro naše seniory
Na základě inspirace z jiných obcí mě
napadlo dát i u nás dohromady lidi, kteří
by se věnovali nejen aktivitám pro
seniory, ale také jejich potřebám a
organizaci pomoci.
Tak vznikla Kavárnička pro seniory,
pravidelná měsíční posezení s malým
pohoštěním, doprovázená různými
besedami o zdraví či zdravé výživě,
přednáškami o bezpečnosti seniorů nebo
právní poradnou... Bude fungovat ve
spolupráci s o.s. Mukařov-sko a dalšími
ochotnými spoluobčany, kteří chtějí
podporovat aktivní činnost a život našich

Tradiční vítání nových občánků se
uskutečnilo v sobotu 24. dubna v hale
mukařovské základní školy. Překvapením
byl dárek, který dostaly děti na uvítanou
od obce.
Organizace se ujal sociální výbor našich
obcí v nové sestavě. Ta se shodla na
změně vzhledu dokumentů, které vítání
provází. S pomocí Tomáše Kouby se
povedlo vytvořit pěkné a důstojné
pamětní listy a pozvánky na vítání.
Největší novinkou však byl dárek pro nově
narozené občánky, kterým je stříbrná
pamětní mince.
Ze šestnácti pozvaných miminek se jich
v doprovodu rodičů, příbuzných a
známých ukázalo dvanáct. Po úvodním
slově Evy Brůhové a působivém projevu
starosty Rudolfa Semanského následovalo pásmo básní v podání žaček místní
základní školy. Přednes, který s nimi
secvičila vedoucí školní družiny Zuzana
Kadeřábková, doplnily holčičky hrou na
housle a na klávesy.
Poté se rodiče i příbuzní podepsali do
kroniky a spolu s blahopřáním starosty a
členů výboru obdrželi pro každé miminko
pamětní list a minci, maminky navíc i
květiny. Obvykle tím vítání končí, ale letos
se rodiny ještě odebraly na školní
zahradu, kde je Miloš Horák na památku
vyfotil. Někteří využili též možnosti udělat

Obecní zpravodaj (3/2015)

si obrázek svého miminka v dřevěné
kolébce. Nakonec se rodiče s dětmi
nechali vyfotit všichni společně.
Vítání občánků se koná zpravidla dvakrát
do roka, zvány jsou děti s trvalým
bydlištěm v Mukařově, Srbíně a na
Žernovce. Už teď se těšíme na příští vítání,
které se uskuteční pravděpodobně
v listopadu letošního roku.
Petra Batók, za Výbor pro sociální a kulturní
věci, foto: Miloš Horák

Filipojakubská noc v Mukařově
Letošní rej čarodějnic a čarodějů se
povedl. Na slet, který se začal formovat po
půl šesté před místní hasičárnou,
dorazilo přes sedmdesát zkušených
čarodějnic a čarodějů různého věku. Poté
následoval tradiční průvod po významných místech Mukařova. V průběhu trasy
se přidávali další nadšenci a společně
jsme se sešli na mukařovském fotbalovém hřišti, kde začal ten pravý rej. Děti
dováděly na hřišti a rodiče se dobře bavili
se svými známými a kamarády. Velké díky
patří celému realizačnímu týmu hasičů,
našim podporovatelům, sponzorům a
všem, kteří podali pomocnou ruku.
Petr Doležel, hospodář SDH Mukařov,
foto: Milan Veselý

Dětský den s hasiči 2015
Je již tradicí, že začátkem června pořádáme pro děti z Mukařova a okolí populární
den s hasiči. Ani letošní extrémně horké
počasí neodradilo 224 dětí od návštěvy
dětského dne.
Sobotní odpoledne na fotbalovém hřišti
v Mukařově tedy patřilo dychtivým
mladým soutěžícím a fandícím rodičům.
Pro děti jsme připravili tradičních dvanáct
základních soutěží. Všechny soutěže
podporovaly rozvoj obratnosti, šikovnosti

Dění v obci
a trpělivosti. Velkou popularitu mezi
dětmi a rodiči měla letošní novinka –
ukázka kynologického výcviku policejních
psů. Z minulých akcí máme velmi dobrou
odezvu na ukázku hasičské techniky
včetně automobilové plošiny a vozidla
rychlého zásahu, zajímavá byla prohlídka
sanitního vozu a vybavení Policie ČR,
proto tyto atrakce nesměly chybět ani
letos. Požární útok mladých hasičů na
papírový domeček je tradiční představení
toho, co se mohou děti naučit v kroužku
mladých hasičů.
Dětský den s hasiči se nemůže obejít bez
tradiční pěnové show. Sobotní počasí
bylo naprosto ideální. Teploty šplhaly ke
třiceti stupňům a tak kromě pěnové show
si děti užily i hromadné sprchování pod
vodní tříští. Členové Sboru dobrovolných
hasičů v Mukařově připravili rovněž
chutné občerstvení pro soutěžící a jejich
doprovod.
Pro úspěšné zvládnutí akce tohoto
rozsahu se neobejdeme bez aktivního
zapojení členů našeho sboru, podpory
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Přesně v 1:11 PM SELČ přivezl starosta od
základů zrekonstruovanou hasičskou
Tatru, aby ji mohl předat žernovským
hasičům. Pan farář vozu a přítomným
hasičům požehnal a následovalo ocenění
zasloužilých členům SDH Žernovka.
Oslava se za zpěvu a hry na kytary
protáhla až do brzkého rána následujícího dne. Všem děkujeme za účast i za
pomoc.
Robert Hegyi, starosta SDH Žernovka

Odhalení pamětní desky
kardinála Josefa Berana

obce Mukařov a našich tradičních
sponzorů. Všem, kteří se podíleli na
bezproblémovém průběhu Dětského dne
s hasiči 2015, patří naše díky. Rádi
bychom také poděkovali panu Rudolfu
Semanskému za zajištění ukázky
kynologického a pyrotechnického týmu
Policie ČR a všem, kteří nás letos podpořili
(Obec Mukařov, K2L cz s.r.o., DPD CZ s.r.o,
HVP, SHČMS, Marius Pedersen, AM-KOVO
a Pekárna Oskar).
Petr Doležel, hospodář SDH Mukařov
foto: Milan Veselý

Hasiči ze Žernovky slavili
111. výročí
V sobotu 6. června se konal na Žernovce
Dětský den a zároveň oslava 111 let od
založení SDH Žernovka. Děti si to užily i
přes téměř tropické počasí. Soutěže jim
přinesly „dětské penízky“, za které si pak
podle svého uvážení nakupovaly hračky,
na konci pak za odměnu dostaly medaile
a diplomy. Největší úspěch ale pravděpodobně měla už tradiční pěna a „hasičský
ostřik”.

V pátek 19. června se v Charitním domově
pro seniory v Mukařově uskutečnila
dlouho připravovaná akce: odhalení
pamětní desky kardinála Josefa Berana,
který zde byl internován v letech
1963–1965. Stalo se tak za přítomnosti
mnoha vzácných hostů – v první řadě
pana kardinála Dominika Duky OP, který
požehnal domovu a ujal se odhalení
pamětní desky, a dále ředitele
Arcidiecézní charity Praha Ing. Němce,
jejího prezidenta P. Gory, vedoucích
pracovníků charitního domova, zástupců
litevské charitní pobočky, pánů farářů a
kaplana z říčanské a mukařovské farnosti
a starostů Říčan a Mukařova.
Bylo mi ctí přijmout pozvání na tuto akci,
osobně přivítat vzácné hosty v Mukařově
a mít možnost s nimi vést zajímavé
rozhovory při neformálním posezení,
které následovalo po slavnostním aktu.
Rudolf Semanský, starosta obce Mukařov
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Při každém výjezdu je to svým způsobem hra o život
Přinášíme vám rozhovor s Michalem Pokorným, starostou SDH Mukařov a velitelem JSDHO Mukařov. Tato
jednotka získala loni v listopadu 3. místo v soutěži kategorie JSDHO v oblasti pro Prahu, Střední a Severní
Čechy.
Jak se člověku přihodí, že se stane
dobrovolným hasičem?
Stačí, když se narodíte do rodiny, kde už
někdo hasičem je. Mně se to stalo stejně
tak, v té době se však říkalo „požárníci“ a já
vstoupil po vzoru svých rodičů již v mládí
do „mladých požárníků“.
Co vám tato práce přináší?
Před odpovědí na tuto otázku je potřeba
oddělit hrušky od jablek. Sbor dobrovolných hasičů (SDH) Mukařov je občanské
sdružení jako každé jiné, které má své
stanovy a pravidla činnosti, které jako
starosta sdružení musím ctít, hájit a
dodržovat. V rámci sdružení můžeme
jezdit po soutěžích, věnovat se práci
s hasičskou mládeží a pořádat kulturně
společenskou činnost v obci. Je jen na nás
a na ochotě našich členů, na jaké podobě
činnosti se shodneme. Tyto aktivity jsou
každoročně schvalovány valnou hromadou, neboť přinášejí nejen finanční
náklady, ale hlavně vyžadují úsilí našich
členů, kteří se svým způsobem tímto „zaváží“ plánované akce realizovat. Činnost
v rámci občanského sdružení
mi přináší radost vždy, když
se vyvede nějaká akce, kterou
pořádáme. Většinu našich
aktivit děláme pro děti, a to
jak v kroužcích mladých
hasičů, tak pro děti mimo
naše sdružení. Je fajn, když přijde hodně
dětí, odcházejí spokojené, s úsměvem na
tváři, a potěší nás, když nám občas i
dospělí dopřejí pozitivní zpětné vazby.
Radost mám vždy, když se sejdeme
s hasičskou partou a užijeme si společně
pěkné chvíle, kterých však poslední
dobou spíše ubývá, lépe řečeno na ně
nezbývá tolik času.
Starosti a nekonečné úsilí spojené
s vedením kroužků mladých hasičů nám
doufám v budoucnu přinesou jistotu, že
dobrovolní hasiči budou v obci pokračovat i v budoucích letech v tom, co začali
naši předci v roce 1931. Činnost sdružení
je důležitá i pro obec a její kulturně
společenský život.
A co jste nucen jí obětovat?
Pokud se budu držet přirovnání ke
hruškám a jablkům, musím pokračovat
druhým pohledem na práci dobrovolného hasiče. Tím je zapojení do Jednotky

sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen
JSDHO). Tuto jednotku má za povinnost ze
zákona zřídit obec. V jednotce může být
zapojen v podstatě kdokoliv, kdo splní
náročné podmínky z pohledu zdravotní,
psychické a odborné způsobilosti.
Nezáleží na tom, zda je zapojen do SDH
Mukařov. V České republice je však tradicí
a je to i logické, že většina členů JSDHO je
tvořena členy SDH. Zde to už není o
dobrovolnosti. Máme nekonečnou řadu
povinností předepsaných zákonem o
požární ochraně. Mně jako veliteli
jednotky přináší tato činnost nejen
odpovědnost za výkon služby, ale i za
všechny naše členy, jejich zdravotní a
odbornou způsobilost, připravenost
techniky k výjezdům a zajištění požární
ochrany v obci. To vše okořeněno
rozsáhlou administrativou, kterou si laik
jen těžko dokáže představit. Každá
činnost jednotky musí být evidována.
Archivuje se účast členů na jednotlivých
schůzkách, musí být prováděny pravidelné kontroly
techniky a revize technických
prostředků,
se
kterými
pracujeme.
V neposlední řadě je nutné
také vykazovat činnost při
zásazích
na
Hasičský
záchranný
sbor
České
republiky. Administrativa a
naplňování zákona z pohledu dokumentace je mou „oblíbenou“ činností
v nočních hodinách.
Chtěl bych, aby si občané uvědomili, co
vše obnáší naše činnost pro jednotku
obce a také fakt, že je to svým způsobem
při každém výjezdu hra o život.
Tím se dostávám k tomu, co jsem nucen
těmto aktivitám obětovat, pokud to již
není zřejmé z řádků výše uvedených.
Chci-li činnost jak pro SDH, tak pro JSDHO
dělat poctivě, musím jí obětovat většinu
svého volného času, který bych mnohdy
raději věnoval rodině a svým dalším
koníčkům. V roce je opravdu jen málo
víkendů, které mám volné. A podobně
jsou na tom i ostatní aktivní hasiči v naší
obci. V kombinaci s dobou, ve které
žijeme, musíme postupně přicházet
s kompromisy, na které jsme v minulosti
nebyli zvyklí, a snažíme se alespoň
částečně naši činnost „zeštíhlovat“.

Podporuje vás vaše rodina v této činnosti
a dá se říci, že je to váš koníček?
Jasně že ano, bez podpory rodiny si
nedovedu tuto činnost představit. A zda je
to koníček, určitě ano, dělat dobrovolného hasiče, aniž by vás to bavilo, snad ani
nelze. Poslední dobou však stále více
přemýšlím, zda a jak pokračovat.
Popište, prosím, současnou jednotku
SDH Mukařov, jakou má techniku a kolik
členů?
Naše jednotka je zařazena v rámci
plošného pokrytí do kategorie JPOIII
( Jednotka požární ochrany III). Tato
kategorie nás předurčuje i pro zásahy
mimo obec s dojezdem do 10 minut
z Mukařova. Další povinností je výjezd do
10 minut od vyhlášení poplachu
s družstvem v počtu 4 členů. Naše
současná jednotka má 14 členů. Co se
techniky týče, nelze popsat všechno naše
vybavení. Základním kamenem naší
akceschopnosti je cisternová automobilová stříkačka Tatra 815 Terrno a dopravní
automobily FORD a Volkswagen.
Vybavení naší jednotky je na velmi vysoké
úrovni, a to zejména díky vynaloženému
úsilí při získávání dotací na jeho pořízení.
Jakou roli hraje technické vybavení
jednotky při povolávání do záchranných
akcí a kdo je pořizovatelem této techniky?
V dnešní době je důležité se nejen dostat
bezpečně a pokud možno co nejrychleji
na místo události, ale zároveň mít s sebou
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k dispozici veškeré potřebné vybavení.
Vybavení, na které se můžete spolehnout,
neboť je to mnohdy to jediné, co vás může
udržet při životě. Zde zmíním jako klíčové
naše zásahové obleky a dýchací techniku.
V kritických situacích vás ani nenapadne
si postesknout nad tím, jak je tohle
vybavení finančně náročné (zásahový
oblek 25.000 Kč, dýchací přístroj více jak
40.000 Kč).
Za vybavení jednotky je odpovědný
zřizovatel a velitel jednotky. Vybavení je
pořizováno z obecního rozpočtu, a to jak
z prostředků obce, tak zejména ze
získaných dotací. Jsem moc rád, že se nám
podařilo v roce 2010 získat dotaci na
nákup nové cisterny a pořízení cenově
nejnáročnějšího vybavení, jakým byly
právě dýchací přístroje a zásahové
obleky. Brzy nás čekají další nezbytné
investice, na které budeme muset
potřebné prostředky získat.
Nákupem však vše nekončí, každý
prostředek, který používáme, musí být
pravidelně udržován, zkoušen a revidován v předepsaných intervalech. O všem
se musí vést dokumentace.
Jak daleko do terénu jste z Mukařova
vysíláni?
Zpravidla do 10 minut jízdy z místa
dislokace, což je Mukařov. Zasahovali
jsme však už i ve vzdálenějších místech:
Český Brod, Úvaly, Čelákovice nebo
Barochov. Vše se řídí stupněm vyhlášeného poplachu a poplachovým plánem
kraje.
Můžete popsat, jak probíhá například
noční výjezd k požáru?
Asi každý ze čtenářů si dovede představit,
jaké to je, když vás vzbudí něco, s čím
nepočítáte, v tom nejhlubším spánku.
V klidu si spíte a sníte o něčem hezkém.
Mě nejdříve vzbudí siréna, poté přijde
SMS s upřesněním místa události
následovaná ověřovacím telefonátem
z operačního střediska Hasičského
záchranného sboru. Je zvláštní, jak rychle
se dokáže organizmus nastartovat.
V hlavě se vám hned začne vytvářet obraz
toho, co se dočtete v SMS. Pak už jen
rychlý přesun do hasičárny, oblečení do
výjezdového obleku, pobrat příkaz
k výjezdu, který již čeká vytištěn v tiskárně,
počkat na další členy jednotky a vyrazit. To
vše do max. 10 minut od zvuku sirény.
Každý z našich členů má však s ohledem
na vzdálenost od hasičárny tento „rituál“
jiný. Někomu nosí rodina oblečení,
jinému připravuje kolo a podobně.
Kolik hasičských akcí průměrně ročně
absolvujete?
Ročně máme více jak 30 výjezdů

Zajímá nás
k mimořádným
událostem. K tomu
nespočet setkání za
účelem odborné
p ř í p ra v y, ú d r ž by
techniky a zajištění
akceschopnosti.
Mimo to v rámci
občanského sdružení
pořádáme nebo
pomáháme s akcemi,
jakými jsou Dětský
karneval, Hasičský
ples, Mukařovský
uzel, Čarodějnice,
Dětský den, Tři rohy, Rozsvěcení vánočního stromu. K tomu soutěže v požárním
sportu dospělých, dorostu a dětí. Je toho
prostě spousta.
Chodíte na nějaká školení? Kolik jich
zhruba absolvujete za rok?
Ano, za odbornou přípravu je odpovědný
velitel jednotky. Odborná příprava je
předepsána pokynem generálního
ředitele Hasičského záchranného sboru
na každý rok. Dále se pravidelně zúčastňujeme cyklických školení nositelů
dýchací techniky, strojníků a velitelů. Dalo
by se říci, že ročně se jedná o cca 3
odborná školení a 10 setkání jednotky za
účelem vlastní odborné přípravy.
Odborné kurzy pro nové členy zajišťuji
v Hasičské škole v Bílých Poličanech.
Jaký je rozdíl mezi dobrovolným a
profesionálním hasičem v úrovni
výcviku?
To nelze snadno popsat. Základní nároky
jsou v podstatě totožné. Zdravotní a
odborná způsobilost je předepsaná jak
pro nás, tak pro profesionály, avšak
v různém rozsahu. Vše se také odvíjí od
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času a od toho, k jakým zásahům je
jednotka předurčena. U zásahů dnes
mnohdy ani nepoznáte, kdo je dobrovolný a kdo profesionální hasič.
V rámci Středočeského kraje jste vyhráli
významnou cenu, jaká je to cena a co pro
vás znamená?
Nejen pro mě osobně, ale i pro JSDHO a
věřím, že i pro obec, je to pocta a moc nás
ocenění potěšilo. Vyhráli jsme 3. místo
v kategorii JSDHO v oblasti pro Prahu,
Střední a Severní Čechy, což už je pořádný
kus světa. Ocenění patří všem, kteří jsou
v jednotce zapojeni a věnují jí stále svůj
volný čas.
Děkuji za rozhovor
Renáta Kiara Vargová
Dobrovolní hasiči jsou v Mukařově
již 84 let
Založení Sboru dobrovolných hasičů
v Mukařově se datuje ke dni 31. 12.
1931. Usnesením obecního zastupitelstva z 21. 12. 1931 bylo schváleno
založení sboru. V současné době má
SDH Mukařov 82 členů dospělých a 30
členů mladších 18 let.

Názory čtenářů
Inspirace od skřítků
V minulém čísle Obecního zpravodaje se mi líbil hlavně
rozhovor s autorkou skřítků – Bifítků. Jejich přítomnost
v lese přinesla radost hlavně dětem, ale i dospělým. Chodila
jsem tudy se svým vnukem často a cesta to byla vždy
zábavná a radostná. S chutí jsme objevovali nové skřítky,
počítali jsme je a vnuk byl vždy nesmírně šťastný, když
objevil nějakého Bifítka dříve než já.
Figurky z pařezů moje vnoučata natolik inspirovaly, že
společně vyrobila vlastního skřítka a věnovala mi ho. Má
své čestné místo v mém bytě. O to více mě mrzí a nechápu,
jak někdo může skřítky z lesa ukrást. Nemyslím si, že to
dělají místní lidé, protože všichni z nich musejí mít radost,
ale že je kradou nějací náhodní turisté nebo vandalové. Vždyť tady by si je nikdo nemohl
nikde vystavit, pokud tedy nejsou od vlastních dětí nebo vnoučat, jako v mém případě.
Alena Meisterová

Obecní zpravodaj (3/2015)

Blahopřání
Jubilea slaví:
červenec
Jiřina Mošničková, Jiří Strnad
srpen
Marcela Koubková
Přejeme hodně zdraví, štěstí
a radosti do dalších let!

Kalendárium
Kavárnička pro seniory:
čtvrtek 2. 7. 2015 od 15 hod.
v restauraci U kostela
Louňovická letní divadelní aktivita:
(představení pro malé diváky v 17.00
hodin, pro dospělé ve 20.30 hodin,
pořádá DIPONA)
11. 7. 2015 Bez obřadu (komedie)
19. 7. 2015 Zatoulané psaníčko
(pohádka)
25. 7. 2015 Cirkusová pohádka
Mukařovská pouť včetně jarmarku
a programu pro děti 15.–16. 8. 2015

Důležitá upozornění
Ani bioodpad do lesa nepatří,
využijte kompostárnu
Skládky v lese nejsou ozdobou obce a
vadí každému, snad s výjimkou těch, kteří
tam odpad vyvážejí. Sutí a komunálním
odpadem znečišťují krajinu snad jen úplní
primitivové. Řadě lidí však přijde normální, když na kraj lesa vyvezou ořezané
větve, shrabané listí nebo shnilá jablka ze
své zahrady. U některých chat vznikají
skládky bioodpadu dokonce hned za
plotem nebo přes cestu. Přitom je řada
možností, jak se s takovým materiálem
vypořádat a přitom jím nezanášet okolní
lesy.
V první řadě je přínosné mít vlastní
kompost či kompostovač, který často

Víte že...
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Vzpomínáme
V dubnu nás opustily dvě významné osobnosti naší obce – nejstarší občanka
Mukařova Anna Nováková a filmařka Věra Pištěková.
Věnujeme jim na stránkách Zpravodaje malou vzpomínku.
Anna Nováková

Věra Pištěková

Nejstarší obyvatelka
obce Mukařov, paní
Anna Nováková, se
narodila roku 1915
u Staré Boleslavi. Od
deseti let bydlela
s rodiči v Praze,
střední
školu
studovala ve Vídni.
V roce 1939 se
odstěhovala do Mukařova, vdala se zde a
porodila dvě dcery. Pracovala v lomu na
Žernovce, v Chiraně Vojkov, pomáhala
v ZŠ v Mukařově jako učitelka a výchovná
pracovnice. Aktivně se účastnila společenského života v obci, v únoru roku 1972
založila tradici pravidelného setkávání
babiček v Požárním domě v Mukařově.
Paní Nováková žila v rodinném domku
v Mukařově a stále byla plná energie,
měla radost ze své početné rodiny, ráda
vařila, vymýšlela různé aktivity pro svoje
vnoučata. Před svými 95. narozeninami
upadla a zlomila si nohu v krčku. Z tohoto
úrazu se však brzy zotavila a chodila za
pomocí berlí. Během letošního března se
její zdravotní stav zhoršil, poslední tři
týdny už jen ležela a v dubnu těsně před
svými stými narozeninami zemřela.

Věra Pištěková se
narodila 11. 1. roku
1934 manželům
Filipovým v Praze. Po
ukončení ZŠ se stala
studentkou Vyšší
školy uměleckoprůmyslové, kde v roce
1953 maturovala.
Ještě téhož roku
začala pracovat na Barrandově. Její první
profesí byla filmová výprava, po ukončení
dalšího dálkového studia začala pracovat
jako asistentka režie, vypracovala se až do
pozice druhého režiséra.
Pracovala na více než 50 filmech, na svém
kontě má i seriály. Nejraději vzpomínala
na film Florenc 13:30 režiséra Josefa
Macha. Se svým manželem Theodorem
Pištěkem ml. se seznámila při natáčení
Formanova filmu Lid versus Larry Flynt.
Do Mukařova jezdila již od konce 50. let,
později se svým manželem. Trávila zde
s ním a později i dvěma syny každý víkend
a prázdniny. V roce 1998 se rodina
Pištěkova přistěhovala do nového domu
v Mukařově natrvalo. Svou zahradu a celé
okolí Mukařova milovala až do posledního dne. Zemřela 24. dubna 2015.

překvapivě rychle třeba posekanou trávu
či zbytky z kuchyně přetvoří na kvalitní
humus, který pak můžete přidávat do
záhonků. Pokud produkujete takového
odpadu víc, máte nyní už dvě další
možnosti, jak s ním naložit. První je
zaplatit si svoz bioodpadu, bližší informace o něm najdete na webových stránkách
našich obcí.
Druhou variantou, o které mnozí ještě
nevědí, je nyní
bezplatná možnost
vyvážení bioodpadu
do nové kompostárny v Srbíně.
Ta je nyní otevřená
každou středu od
11 do 18 hodin a
můžete sem vozit
posekanou trávu a

běžný odpad ze zahrady, jako jsou
ořezané větve. Na webu obce se uvádí,
že kompostárna přijímá omezené
množství odpadu a podmínky budou
ještě upřesněny, s běžným množstvím
odpadu ze zahrady vás ale určitě neodmítnou. Využijte prosím této možnosti a
přestaňte dělat z lesa skládku.
Petra Batók

Ukončení činnosti lékařských
ordinací
K 30. dubnu ukončili svou mnohaletou
činnost v Mukařově praktický lékař pro
dospělé MUDr. Petr Navrátil a praktická
lékařka pro děti a dorost MUDr. Mária
Navrátilová. Pacienti se ale nemusí
obávat, obě ordinace fungují nadále
v Říčanech a budou postupně předány
novým lékařům.
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