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V

ážení a milí čtenáři, podzim
přináší nejen nové barvy a
vůně, ale také očekávání nových
začátků hlavně pro školáky všeho
věku. Na děti a možnosti, které v naší
obci mají, jsme se zaměřili ve speciální
příloze Rodina.
K rodině se váže i téma dětských a rodičovských příspěvků, které probíráme
na straně 3.
Ve speciální příloze jsme ale nezapomněli ani na další generace a vážné, ale
bohužel aktuální téma – bezpečnost
seniorů. Podrobně zde informujeme i
o programu Kulturního a komunitního
centra, které se naplno rozjíždí v modernizovaných prostorách v Příčné 61
pod heslem „Pro každého něco“. To
dokládá širokou nabídkou kroužků pro
děti a pravidelných i jednorázových
programů pro dospělé.
V aktuálních zprávách dominuje opět
škola a školka, nemůže chybět ani
reportáž z 85. výročí založení Sboru
dobrovolných hasičů Mukařov a rekapitulace Letní divadelní aktivity.
Na straně 2 se stručně představuje
zastupitelka Alena Semanská a na straně 10 se v rozhovoru s Jaroslavou
Pokornou dozvíme, jak se dnes píše
obecní kronika.
Vešla se i „zvířátka“, byť tentokrát ve
smutných souvislostech – rady, co
dělat při nálezu zvířete poraněného na
silnici a varování před kůrovcem, který
si brousí kusadla i na naše smrky.
Zpozornět a otočit na stranu 12 by měli
všichni, kdo dosud nejsou napojeni na
vodovod, stejně jako majitelé kotlů na
pevná paliva, kteří ještě nemají doklad
o zákonem předepsané kontrole.
To asi nejpodstatnější najdete hned na
začátku – nový územní plán a co znamená pro Mukařov a jeho občany.
Příjemné a užitečné čtení přeje
Kateřina Čadilová

ZDARMA

Nový územní plán těsně před vyhlášením
Po pěti letech příprav, zpracovávání a schvalování vstoupil proces tvorby nového
územního plánu obce Mukařov do své závěrečné fáze. Po naplnění všech formálních náležitostí bude územní plán na nejbližším zasedání zastupitelstva uveden
v platnost. Protože se jedná o zásadní dokument upravující rozvoj našich obcí, stojí
za to se podívat blíže, co vydání územního plánu pro obec vlastně znamená.
Význam nového plánu
spočívá především
v tom, že je prvním
územním plánem
zpracovaným podle
aktuálně platného
stavebního zákona.
Ten zásadně rozšířil
požadavky na územně
plánovací dokumentaci tak, aby brala ohled
na zájmy životního
prostředí, hospodářství a společenství lidí
obývajících dané území, navzájem je vyvažovala a umožnila tak
udržitelný rozvoj daného území.
Co to znamená v praxi územního plánování?
Nejlépe je to vidět na konkrétním příkladu.
Zatímco u dosud platné verze územního
plánu se celá textová část vešla do padesáti
stránek, v nové verzi mají téměř stejný rozsah pouze kapitoly popisující jednotlivé
aspekty koncepce rozvoje území. Vedle kulturních, přírodních a civilizačních hodnot
jsou podrobně popsány jednotlivé urbanistické celky, veřejná infrastruktura (dopravní,
technická a občanské vybavení), a také uspořádání krajiny.
Zde se do detailů zkoumá ochrana přírody a
krajiny, ekologická stabilita, prostupnost
krajiny a krajinotvorné prvky, protierozní
opatření, ochrana před povodněmi a dobývání nerostných surovin.
Těžištěm územního plánu je samozřejmě
stanovení podmínek pro využití jednotlivých
ploch. Územní plán řeší způsob využití, nikoliv jeho konkrétní podobu, jak se mu občas
mylně přisuzuje. (Pro specifikaci vzhledu
jednotlivých staveb je nutný regulační plán,
který má smysl v lokalitách, v nichž hrozí

narušení dosud zachovalého intravilánu,
což – možná bohužel –
není případ Mukařova).
V Mukařově, Srbíně
i Žernovce se prolíná
bydlení městského
typu a bydlení venkovské, které doplňují
plochy pro občanské
vybavení, pro výrobu a
skladování, pro dopravní infrastrukturu,
zeleň, vodní plochy a
veřejná prostranství.
Pokud jde o kulturní
hodnoty, má Mukařov
pouze jeden památkově chráněný objekt, a to kostel Nanebevzetí
panny Marie. Územní plán si ale všímá ještě
dalších architektonicky hodnotných a
významných objektů a celků: zvoniček
v Žernovce a Srbíně, křížku u kruhové křižovatky Na Budech, tzv. Tyršova domu a ze
současné architektury polyfunkčních domů
v Srbíně č.p. 300 a č.p. 279.
Za zmínku stojí i zaznamenané přírodní hodnoty území:
ź nadregionální biokoridor „Voděradské
bučiny – Vidrholec“
ź celkem dvacet významných krajinných
prvků
ź veškeré lesní plochy
ź rybník Požár, včetně přilehlého mokřadu a vysoké zeleně
ź Kalašův lom s jezírkem (Skalka)
a okolními porosty
ź lomová jezírka v Žernovce včetně
okolních porostů
ź luční, mokřadní a lužní společenstva

Z obecního úřadu

Speciál

Víte, že...

Aktuality ze zastupitelstva a téma
přídavky na děti na str. 2 a 3

Rodina – nabídky a informace
pro všechny generace na str. 5 až 8

Důležitá sdělení a kalendárium
na str. 12

Pokračování na straně 2

V čísle dále najdete:
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Představujeme
zastupitele
Alena Semanská,
zastupitelka za Mukařov-sko
Do zastupitelstva
byla jmenována
v loňském roce na
místo odstoupivší
Marcely
Eichnerové. Mezi zastupiteli ale patří
k nejzkušenějším.
Jmenuji se Alena Semanská, zastupitelkou v Mukařově jsem již třetí volební
období. Jsem zakládající členkou
Mukařov-ska a dlouholetou členkou
SDH Mukařov.
Celý život jsem pracovala jako zdravotní
sestra, nyní pracuji jako vedoucí
Ošetřovatelské jednotky Centra sociální
a ošetřovatelské pomoci a jako studijní
sestra na gerontopsychiatrii.
V minulých volebních obdobích jsem se
věnovala aktivitám s dětmi, byla jsem
členkou školské komise a pořádala jsem
vítání občánků.
Spolupracovala jsem na akcích pro seniory, jako například předvánoční setkání
seniorů apod.
Nyní se soustředím hlavně na problémy
seniorů a zajištění jejich potřeb, což souvisí s mou profesí. Pomoci seniorům
bych se ráda věnovala i ve Výboru pro
sociální a kulturní věci, jehož jsem členkou.

Ze zastupitelstva a obecního úřadu
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Z jednání Zastupitelstva 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 červenci měli zastupitelé prázdniny, zastupitelstvo se nekonalo. V srpnu bylo na programu
projednání podmínek stavby supermarketu
Penny – návrh plánovací a nájemní smlouvy.
Návrhy nebyly přijaty, protože z osmi přítomných zastupitelů by museli všichni hlasovat pro,
což se nestalo. Zato zastupitelé schválili uvolnění prostředků z rezervního fondu základní školy
za účelem úpravy prostoru pro výdej jídel ve
školní jídelně a pro pořízení docházkového
systému pro zaměstnance. Zastupitelé dále
projednali několik návrhů na odkup částí
pozemku, které narovnaly skutečnost a stav
zanesený v katastrální mapě, vyslechli si informaci o postupu schvalování nového územního
plánu a schválili rozpočtovou úpravu č. 2
nutnou k vyrovnání rozpočtových položek
vzhledem ke skutečnému čerpání.
Na zářijovém zasedání byla účast větší a plánovací i nájemní smlouva na pozemek přiléhající
k budoucí stavbě Penny marketu byly schváleny. Zastupitelé se seznámili s vypořádáním
připomínek k návrhu územního plánu vzešlých z veřejného projednání a ztotožnili se s
návrhy pořizovatele. Protože za relevantní byla
uznána pouze připomínka na chybně zvolenou
barvu jedné plochy s ohledem na její zařazení
(což je zjevná formální chyba), bude další
postup už pouze otázkou naplnění formálních
lhůt, po nichž může dojít k oficiálnímu vyhlášení
územního plánu, což by se mělo stát pravděpodobně na říjnovém zasedání zastupitelstva.
Zastupitelé stanovili termín veřejného zasedání na Žernovce na 22. 9. Hlavním tématem
byly podmínky přidělení dotace na vodovodní přivaděč. (Jelikož se má vodovod stavět

v části obce, kde není vyřešena kanalizace,
obec, respektive její jednotliví občané, musí
doložit, jakým způsobem likvidují splašky.) Od
12. 9. je naplánována rekonstrukce a rozšíření kapacity ČOV v Mukařově, která by se ale
neměla dotknout provozu čistírny.
Na programu byla i reakce na postoj obce
Svojetice, která nenaplnila podmínky dohody
o spolufinancování nové budovy základní
školy, a má proto výpověď smlouvy o spádovosti. Zároveň ostatní obce požadují naplnění
dohody i v bodě týkajícím se zápisů podílů na
vlastnictví budovy do katastru nemovitosti, což
definitivně zakotví jejich vzájemné poměry.
Vyřazení Svojetic z dohody a ze smlouvy o
spádovosti ovšem zároveň pro Mukařov znamená i vyrovnání za spolufinancování kontejnerové přístavby. Konečné rozhodnutí bylo
odloženo na další zasedání zastupitelstva.
Dalším nemilým problémem souvisejícím se
školou je podmáčení suterénu nové budovy,
k němuž došlo v důsledku lokální záplavy a
závad v odvodu povrchových vod i v konstrukci
budovy. Ačkoli se podařilo upravit okolní terén
a odvodnění tak, že v současné době funguje,
základová deska je nadále nasáklá vodou a
nedaří se ji vysušit. Protože se jedná o vadu
stavby, je záležitost řešena v rámci reklamačního řízení.
Zastupitelé schválili i další, v pořadí už třetí
rozpočtovou úpravu, kterou vyvolaly náklady
na opravy v Mateřské škole, a podpořili záměr
pořídit samolepící turistické vizitky Mukařova,
které by byly k dispozici na několika místech
v obci.
Kateřina Čadilová

Nový územní plán těsně před vyhlášením
Dokončení ze strany 1
podél Louňovického a Jevanského
potoka
ź fragmenty lesních biotopů v lesích (Černý rybník, Moklina, Zájezdí).
Pro další rozvoj obce je samozřejmě nejdůležitější regulace způsobu využití již zastavěných a v budoucnu zastavitelných ploch.
U posledně jmenovaných je význam územního plánu nejvýraznější, protože u již stojících
staveb nebo těch, k nimž bylo vydáno platné
stavební oprávnění nebo územní rozhodnutí, případně byla zpracována územní studie,
bylo povinností zpracovatele územního
plánu zahrnout je v podobě odpovídající
platnému rozhodnutí.
K tomu, aby se podařilo postihnout všechny
podoby území z hlediska jejich přirozeného
charakteru i současného nebo potenciálního využití, bylo definováno celkem 22 růz-

ných typů ploch. U každé z nich územní plán
stanovuje hlavní, přípustné a případně i
podmínečně přípustné využití, a dále pak i
podmínky prostorového uspořádání. To
znamená, že pro plochy, na nichž je povolena
stavební činnost, územní plán stanoví minimální velikost parcely, maximální výšku
objektu a maximální zastavěnou plochu
jednak v absolutní hodnotě, a také jako podíl
na velikosti parcely.
Při pohledu na výkresy, které jsou součástí
územního plánu, je zřejmá dobrá zpráva,
a sice, že téměř polovinu katastru naší obce
stále pokrývá les. Ve starší zástavbě
v Mukařově a podél Choceradské ulice
v Srbíně převládá plocha SM – tedy území
smíšené obytné městského typu. Na Žernovce je to SV, tj. území smíšené obytné venkovské, a na rozvojových plochách určených
k nové výstavbě v Srbíně i Žernovce plocha Bi

– území určené pro bydlení v rodinných
domech – městské a příměstské.
Z obsáhlého dokumentu závěrem ocitujme
asi nejsledovanější parametry prostorového
uspořádání staveb na plochách SM, tedy
smíšených městských (převážně ve stávající
zástavbě).
Zde platí, že maximální výška objektů určených pro bydlení je 10,5 m v nejvyšším bodě
šikmých a tvarovaných střech a 9 m v nejvyšším bodě atiky plochých střech. U staveb
občanské vybavenosti je to 12,5 m, respektive 10,5 m. Maximální zastavitelná plocha je
2
300 m a viladomy (bytové domy) mohou mít
nejvýše 6 bytových jednotek.
Úplné znění územního plánu a všechny
mapové přílohy budou zveřejněny ihned po
vydání na webu obce www.mukarov.cz.
Kateřina Čadilová
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Rodičovský příspěvek a přídavek na dítě
Připravili jsme pro vás nový seriál o problematice sociálních dávek a příspěvků (přídavky na dítě, mateřská dovolená,
příspěvek na bydlení atd.). V tomto čísle se zaměříme na rodičovský příspěvek a přídavky na dítě.
Budete potřebovat:
rodný list dítěte
• občanské průkazy obou rodičů
• potvrzení od České správy sociálního
zabezpečení o nároku na dávku.

Rodičovský příspěvek

•

Nárok na rodičovský příspěvek má rodič,
který po celý kalendářní měsíc osobně
celodenně a řádně pečuje o dítě, které je
nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání
celkové částky 220 000 Kč, nejdéle do 4 let
věku tohoto dítěte.

Podrobnější informace najdete na portálu Ministerstva práce a sociálních věcí
www.portal.mpsv.cz nebo na úřadu
práce.

Přídavek na dítě

1. Nárok na rodičovský příspěvek
Nárok vzniká:
• od konce výplaty peněžní pomoci
v mateřství, nebo
• od prvního dne narození dítěte, pokud
jste nepobírali rodičovský příspěvek.
Rodičovský příspěvek vyplácí úřad práce
(odbor sociální podpory)
2. Výše rodičovského příspěvku
Celková výše rodičovského příspěvku je
220 tisíc Kč a může se pobírat nejdéle do
čtyř let věku dítěte.
O výši měsíčního rodičovského příspěvku
si rozhodují rodiče sami, podle toho, jak
dlouho jej chtějí čerpat.
Výše příspěvku je stejná, i pokud se rodiče
na mateřské dovolené vystřídají.
4. Další důležité informace
Při pobírání rodičovského příplatku můžete pracovat, ale musíte zajistit péči o dítě
(školka, jesle…), nejdéle však 4 hodiny
denně a 46 hodin měsíčně.

3. Žádost o rodičovský příspěvek
Žádost o rodičovský příspěvek podáváte
na úřadu práce (odbor sociální podpory).
O příspěvek lze požádat i zpětně, a to až o
tři měsíce.

Přídavek na dítě je základní dlouhodobou
dávkou, poskytovanou rodinám s dětmi,
která jim pomáhá krýt náklady spojené
s výchovou a výživou nezaopatřených
dětí.
Nárok na přídavek na dítě má nezaopatřené dítě, které žije v rodině, jejíž
rozhodný příjem je nižší než 2,4 násobek částky životního minima rodiny.
Pro nárok na dávku se posuzuje příjem za
předchozí kalendářní rok.
Za příjem se považuje i rodičovský příspěvek.
Přídavek je vyplácen ve třech výších podle
věku nezaopatřeného dítěte.
Pokud nevíte, zdali máte nárok na přídavek na dítě, či jaké je životní minimum vaší
rodiny, stačí použít portál www.penize.cz, kde si do vyhledávače zadáte životní
minimum 2016.
V příštím čísle se blíže a podrobněji zaměřme na mateřskou dovolenou a její finanční zabezpečení.
Zpracovala Eva Hegyiová

Věk nezaopatřeného dítěte v rodině

Výše přídavku na dítě v Kč měsíčně

do 6 let

500

od 6 do 15 let

610

od 15 do 26 let

700

Úplná rodina (oba rodiče)
s počtem
nezaopatřených dětí

Hranice rozhodného příjmu v Kč
Životní minimum

měsíčně pro nárok na přídavek

rodiny v Kč

na dítě (2,4násobek životního minima
rodiny)

jedno do 6 let

7 710

18 504

dvě 5, 8 let

9 850

23 640

tři 5, 8, 12 let

11 990

28 776

čtyři 5, 8, 12, 16 let

14 440

34 656
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Slovem i obrazem z naší obce
K radosti dětí i jejich rodičů
máme novou školku
Poslední prázdninový den se uskutečnil
den otevřených dveří v nové školce.
Každý příchozí mohl obtisknout svůj
prst namočený v barvě na společně namalovaný strom.

výrobců – držitelů regionálních značek kvality ze Zápraží, Polabí, ale také Krušnohoří,
Českého středohoří nebo Podkrkonoší.
Vedle tradičních perníčků nechyběly košíky, keramika, textilní výrobky nebo nápaditá bižuterie.
Kateřina Čadilová

Oslavy založení SDH Mukařov

Statistické údaje ke stavbě školky nám poskytl starosta obce Rudolf Semanský: „Školka stála celkem 14 024 076 korun (včetně zpevněných ploch, parkoviště a vnitřního vybavení), z toho dotace byla 11 069 522 korun.
Výstavba školky byla zahájena v říjnu 2015 a
byla dokončena v dubnu 2016, tedy za 6 měsíců.“ Kapacita nové školky je 50 dětí.
„V letošním školním roce jsme přivítali ve třídách Berušek, Myšek, Ježečků, Žabiček a
Sluníček téměř 90 nových dětí,“ říká učitelka
Helena Müllerová. Děti se mohou těšit na
venkovní výstavu přírodnin, Den stromů,
divadelní představení a mnoho dalších
akcí.
Text a foto Renáta Kiara Vargová

Ohlédnutí za poutí
Letošní pouť byla dlouhá – jelikož svátek
Nanebevzetí Panny Marie připadl na pondělí, v kostele se slavil už v neděli 14. 8.
Pouťové atrakce přijely už 11. srpna a zůstaly až do následující neděle 21. srpna.

10. září 2016 jsme oslavili 85 let od
založení SDH Mukařov.
Oslava byla rozložena do tří fází. Dopoledne jsme si užili při 15. ročníku soutěže
Za tři rohy, která prověřila hasičskou odbornost a zručnost. Devět sborů z okolních
vesnic si na pěti stanovištích vyzkoušelo
znalosti a dovednosti z oblasti zdravovědy,
zručnost strojníků, práci s motorovou pilou, znalosti hasebních látek a jejich použití. Každým rokem se snažíme najít nějaké
zajímavé téma.
Protože máme novou školu, pořadatelé se
rozhodli prověřit schopnosti hasičů
v orientaci v evakuačních plánech školy,
zažít na vlastní kůži, jak probíhá evakuace
dětí ze školy, jak zajistit, aby byly ze školy
evakuovány opravdu všechny osoby, a
mnoho dalších situací, jejichž zvládnutí
může ovlivnit zdárný průběh řešení krizové
situace.
Odpoledne bylo určeno pro veřejnost a
naše fanoušky. Občané si mohli prohlédnout naší základnu, dozvědět se pár zajímavých informací z naší bohaté historie,
shlédnout v improvizovaném kinosále film
a prezentaci historických fotografií našeho
sboru. Vystavili jsme několik cenných historických kousků stříkaček, návštěvníci mohli
vidět jak vozidlo Ford z roku 1984 s vysokozdvižným žebříkem, které sloužilo v Rakousku, tak stávající vozidlo Ford.
Pro všechny soutěžící a návštěvníky byl
připraven bohatý raut od kuchařského
mága pana Jaroslava Sapíka z Klokočné. Po
obědě následovala ukázka dovednosti mladých hasičů – tentokrát ve zručnosti ovládání ruční stříkačky. Děti se snažily a všem
dokázaly, že umí splnit úkol a jsou dobrým
týmem.

Praktická ukázka s vrakem

Počasí letos pouti celkem přálo, takže nebylo třeba omezovat ani slavný pouťový ohňostroj. Navíc si ho návštěvníci pouti užili
po oba dva víkendy. O prvním víkendu doprovodil pouť i tradiční jarmark místních

Dnešní hektická doba, kdy naší obcí projede cca 10 000 vozidel každý den, přímo nabádá k ukázce vyprošťování raněného z havarovaného vozidla. Této ukázky se zhostili
profesionální hasiči z Říčan. Činností, které
se dějí při zásahu, je hodně – důležité je
postarat se o bezpečnost zasahujících, neustále komunikovat se zraněným ve vozidle
a provést zásah profesionálně bez zbytečných dalších zranění. Každý má svoji roli.
Po celou dobu vyprošťování je nezbytné
komunikovat se zraněnou posádkou.
Popisovat, co se právě děje. V ukázce bylo

hodně zajímavých momentů. Věděli jste
například, že pokud se neaktivoval airbag,
nesmíme do prostoru před volant strkat
hlavu, protože bychom se mohli pozdější
aktivací airbagu zranit? Jak snadno se dá
rozříznout přední sklo? Jak ochránit posádku auta před padajícími úlomky atd.
Členové našeho sboru mohou vyprávět
zážitky, kdy vyprošťovali z havarovaných
vozidel posádky. Některým bohužel už nebylo pomoci. Jsou to nepříjemné události,
ale když už dojde k havárii s posádkou,
která uvízne ve vozidle, jsou to právě hasiči,
kdo fakticky mohou jako první pomoci.
Součástí odpoledních oslav byl také nástup
soutěžících, ocenění aktivních členů a vyhodnocení praktického výcviku jednotek.
Zbytek večera byl ve znamení volné zábavy
a živé hudby pod širým nebem. Akce byla
příjemná, nikoho nebolela hlava, a tak jsme

v neděli dopoledne stihli ještě po sobě uklidit a připravit techniku pro další zásahy.
Více o našich výjezdech naleznete na webových stránkách www.hasicimukarov.cz
Děkujeme všem za podporu.
Petr Doležel, hospodář SDH Mukařov
a zastupitel
Foto Renáta Kiara Vargová

1. září 2016 v mukařovské ZŠ
Tak jako všude v tento den, i v Základní
škole Mukařov se po ránu sešly děti, aby
společně zahájily nový školní rok.
Pro naši školu byl tento den ovšem trošku
výjimečnější. Ne počtem prvních tříd, protože do čtyř prvních tříd nastupovali žáci již
v loňském roce. Zajímavý byl ale počet našich prvňáčků, protože byl historicky nejvyšší. V lavicích paní učitelky přivítaly 94
nových kluků a holčiček. A na klasickou otázku paní ředitelky, zda je mezi dětmi někdo,
kdo se do školy netěšil, se nezvedla ani jediná ruka!
Protože počasí bylo tento den příznivé,
zahájení roku se konalo v areálu školy pod
širým nebem. Stejně jako v letech minulých, i tentokrát přivítal všechny nové děti,

Pokračování na straně 9
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Kulturní a komunitní centrum Mukařov
1. září se poprvé oﬁciálně otevřely dveře Kulturního a komunitního centra Mukařov,
které je společným projektem spolku Mukařov-sko, Obce Mukařov a z.ú. Prosapia –
Společnosti pro rodinu. Na návštěvu zveme i všechny čtenáře Obecního zpravodaje.
Neznalý návštěvník budovy v Příčné ulici č.p.
61 by těžko tipoval, že se vlastně jedná o
vilku ze 30. let minulého století, postavenou
v první vlně rozšiřování starého Mukařova
směrem do polí.
Zatímco její vrstevnice z ulice si zachovaly
více méně původní podobu, č.p. 61 čekal
pestrý osud. Napřed hostila po řadu let školku, aby se koncem 70. let dočkala zásadní
přestavby. Během ní zmizel původní charakter domu, který nahradila v té době povinná
„krychle“, dům se navíc zvětšil na více než
dvojnásobek, aby mohl hostit čtyři třídy teh-

roku 2014 i Blok kreativních kroužků – program pro malé děti zaměřený na kreativní
činnosti a kompenzaci případných drobných hendikepů.

Příčná 61 v současnosti
Nová kapitola se v Příčné 61 začala psát
v roce 2015, kdy se škola po otevření nové
budovy kompletně přesunula do školního
areálu. Mateřské centrum tak mohlo rozšířit
své aktivity, v přízemí pokračovala výuka
hudby a nově se začaly pořádat „kavárničky“
– besedy a přednášky na žádaná témata, a
také večerní cvičení pro ženy.
První rok byl pilotní a do
jisté míry i „zá-těžový“, protože přes třicet let staré
akumulační topení a sociální zařízení už opravdu
dosluhovaly. Zároveň se ale
zrodil nápad vytvoření
Kulturního a komunitního
centra – tedy prostoru,
který by nabídl nejen možnost společného aktivního
trávení volného času, ale
hostil také pracoviště sociálních služeb a obecní
knihovnu.

Kdo je kdo
Volnočasové aktivity koordinuje spolek Mukařov-sko
za podpory obce Mukařov,
pod níž spadá i knihovna.
Sociální služby budou v gesci Prosapia, z. ú., Společnosti pro rodinu.

Co se už povedlo

dejší zvláštní školy. Z toho dvě vybavené
jako odborné učebny – jednu zaměřenou na
dílenské práce a druhou zařízenou jako
kuchyň.
Čas šel dál, v rámci reorganizace byla zvláštní škola zrušena a budovu dostala do užívání základní škola. Před rozšířením kapacity o
kontejnery zde měla početně slabší třídy
prvního stupně (místnosti jsou dimenzované na maximálně 20 dětí) a školní družinu.
Počátky Mateřského centra
Protože kromě tříd se v budově nachází i další místnost, dříve užívaná jako sklad
ochranných pomůcek, pro niž neměla škola
využití, už od roku 2007 zde působí
Mateřské centrum Mukařov-sko. Později se
přidala i Alternativní školička s dopoledním
programem pro děti bez přítomnosti rodičů
a hudební kurzy Veroniky Vaněčkové, od

Díky dotaci ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a
měst pro kulturní zařízení
se podařilo instalovat nové
plynové topení a vyměnit
zbytek dosud původních
oken. Z obecního rozpočtu
se ﬁnancovala výměna
vstupních dveří, částečná modernizace sociálních zařízení, výměna dožilých podlahových krytin a malování části budovy.
I tak ale zbyla spousta práce na dobrovolníky. Prázdninové večery jsme trávili natíráním dveří, futer a zábradlí, svépomocně se
montovaly nové kliky (celkem 18 kusů) a
veškeré vnitřní vybavení, za něž částečně
vděčíme štědrým dárcům.
Celá rekonstrukce se stihla v rekordním
čase, a i když se v přízemí ještě dokončují
některé detaily, 1. září se Kulturní a komunitní centrum otevřelo poprvé veřejnosti.
Mateřské centrum navázalo na svůj osvědčený program, otevřeno má už i Klubovna
pro školáky, další kroužky a kurzy pro starší
děti a dospělé se rozeběhnou od října.
Program centra se naplno rozjede od října,
kdy otevře i Obecní knihovna přestěhovaná

do větších prostor, a své první hosty přivítá i
„PODKÁVÁRNA“, kde budou moci rodiče
v klidu počkat na děti a návštěvníci knihovny
na místě přečíst nejnovější časopisy.
Novinky je možné sledovat na webových
stránkách centra – www.kkcm.cz, kde je i
online zápisový formulář. Mottem webu i
celého Kulturního a komunitního centra je
slogan „Pro každého něco“. O tom, do jaké
míry se ho podaří naplnit, se může opravdu
každý přesvědčit sám. Stačí navštívit výše
zmíněný web nebo ještě lépe osobně
Kulturní a komunitní centrum Mukařov.
Kateřina Čadilová, Mukařov-sko

Program „Klubovna”
Program nazvaný „Klubovna“ je alternativou školní družiny zejména pro děti, které
se z kapacitních důvodů do standardní
družiny nedostaly. Každé všední odpoledne od 13 do 17 hodin mají děti nejen
dozor, ale také řízený program zaměřený
na jazyky a pohybové nebo kreativní aktivity, lektorky s dětmi navíc každý den napíšou úkoly a zopakují školní učivo.

Kroužky pro školáky
Kroužky jsou podrobně rozepsány na
následující straně. Všechny kroužky jsou
cenově dostupné a v případě zájmu je
zajištěno i převedení dětí ze základní nebo
mateřské školy do centra v Příčné ulici.

Kroužky pro nejmenší
Taneční kroužek, malování, jóga, logopedie, anglická školička a společně s rodiči
keramika a anglická konverzace; pokračuje i volná herna Mateřského centra.

Programy pro dospělé
ź

ź
ź

pohybové – cvičení Brazil Butt Lift a
Pilates, rekondiční a relaxační cvičení
vhodné i pro seniory a rehabilitaci a
jóga i pro těhotné.
výuka angličtiny přizpůsobená potřebám studentů (pouze ve dvojicích!)
jednorázové přednášky a workshopy.
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Kam s dětmi po škole
S novým školním rokem se rozeběhly i zájmové kroužky pro děti. Vedle již z dřívějška
oblíbených letos máme v Mukařově i bohatou novou nabídku.

Kroužky v Základní škole Mukařov
Keramický kroužek
pátek 12.15-13.00
lektorky: J. Novotná, G. Nižníková
Pěvecký kroužek
pátek 12.15-13.00
kontakt: Mgr. A. Hubová
Anglický jazyk
konverzace pro děti 3.-5. tříd
kontakt: Ing. Jiří Růžička (tel. 608 138 941)
www.schooltour.cz
Herecký/Divadelní kurz
Je určen těm, kdo mají touhu se předvádět,
těm, kdo se stydí a potřebují se naučit
komunikovat, nebo dětem cizinců, pro
rychlou znalost českého jazyka.
středa 17.00-18.00
kontakt: Alice Bardová (tel. 776 776 521)
Angličtina s rodilým mluvčím
čtvrtek odpoledne
Kontakt: Jazyková škola Carpinus
(tel. 736 606 050)

Vědcem v ZŠ Mukařov
Letos se v místní škole otevírá nový kroužek
Mladý vědec, který je určen pro všechny
přemýšlivé a zvídavé kluky a holky. Třeba
pro takové, kterým vrtá hlavou, kde se berou
na obloze mraky, nebo proč je ráno rosa, co
je to duha, jestli mohou vidět za roh. Děti se
prostřednictvím jednoduchých experimentů „dotknou“ základních přírodních
zákonitostí a jevů. Naučí se hledat odpovědi

na svá „PROČ?“ a porozumí tomu, JAK
některé věci fungují. Získají cit a pochopení
pro základy přírodních věd (tj. fyziky,
chemie, biologie, astronomie).
Cílem kroužku je zprostředkovat dětem
poučení o přírodě zábavnou formou, tj.
prostřednictvím pokusů či her. Tak, aby ani
nepoznali, že se něco učí. Snahou je přitom
využívat jednoduchých a snadno dostupných pomůcek, takže děti si mohou pokusy
samy doma snadno zopakovat.
Děti z 1. a 2. tříd se na kroužek Mladý vědec
budou scházet každé pondělí od 14 do 15
hodin, počínaje 19. zářím. Kroužek pro děti
z 3. a 4. tříd bude probíhat každé pondělí od

15 do 16 hodin, na jeho naplnění minimálním počtem dětí se teprve čeká.
Lektor si může vyzvednout děti na kroužek
ze školní družiny a po skončení kroužku je
opět do družiny vrátit. Cena kroužku je
1500,- Kč (13+ lekcí, včetně materiálu) a lze
využít slevu 30 % pro druhého sourozence.
Další informace naleznete na webových
stránkách www.mladyvedec.cz Lektorkou
kroužku je Mgr. Jana Hanzlíková z Mukařova.

Kroužky v sokolovně
Budova Sokola slouží v dopoledních
hodinách dětem ze školy, zato odpoledne je
možné se přihlásit na různé sportovní
aktivity. Můžete si zde zahrát fotbal,
volejbal, tenis, probíhá tu zumba, aerobic a
taekwon-do. Přímo v budově Sokola je
rozvrh pohybových aktivit s kontaktem na
jednotlivé lektory.

Běhání pro radost
V tomto školním roce 2016/17 byl pro děti
z Mukařova a okolí otevřen běžecký kroužek
Běhání pro radost. Zahájen byl již v úterý
6. září. Trenérka Šárka Gill tímto zve spolu
s prvními běžci Nikem a Vojtou další

kamarády.
K organizačním záležitostem kolem kroužku
Šárka Gill říká: „Scházíme se každé úterý od 15
do 16 hodin, děti si mohu vyzvednout přímo v
družině. Čeká nás běžecká abeceda, procvičení
a protažení, běh po lese i ve vesnici, přes
překážky, ukázka Canicrossu – běh se psem,
trocha posilování. Jednoduše si budeme užívat
volnosti pohybu, naučíme se správně dýchat,
hýbat se a také se protáhnout. Protože děti
nevydrží běhat celou dobu, v lese hrajeme i hry,
jako například přetahovanou, hod šiškami a
kamínky, slalom mezi stromy, skok na
kameny.“
Cena za 1. pololetí 1 400 Kč zahrnuje 20
tréninků, další informace lze nalézt na webu
trenérky pintadita.cz. Tréninky budou
otevřeny, pokud se přihlásí minimálně 6
dětí, maximální počet není omezen. Sraz
každé úterý v 15 hodin před družinou.
Doporučené vybavení: vhodná a pohodlná
obuv, sportovní oblečení přizpůsobené
počasí, reﬂexní prvky jsou vítány.
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Kroužky v Kulturním a komunitním
centru
Akční tým pro děti od 10 let
Inspirací pro kroužek je ﬁlm A-team. Parta
elitních specialistů zažívá dobrodružství, při
kterém je potřeba odvaha, fyzička, týmová
spolupráce i individuální schopnosti.
Angličtina a němčina pro děti
Procvičování dle učebnic, podle kterých se
děti učí ve škole. Hodiny budou zaměřeny
na opakování a vysvětlování učiva probíraného při školním vyučování.
Dobrodruzi pro děti 6–12 let
Hlavním záměrem je umožnit dětem prožít
dobrodružství v přírodě.
Dramatický kroužek pro děti 6–14 let
Děti se dozví, co to je divadlo a divadelní
zákulisí, poznají základní principy divadelního vystupování. Budeme se těšit na
závěrečné vystoupení na veřejnosti.
Jóga pro děti
Základní principy jógy zpřístupněné formou
hry a pomocí povídek, pohádek, hudby,
zpěvu, tance, výtvarného umění.
Kreslení a malování pro děti 5–7 let
V kurzu kreslení a malování se děti učí
rozvíjet svojí fantazii a zručnost.
Modelářský kroužek pro děti 6–14 let
Seznámení s modelářskými postupy,
nenásilně propojené s historií, fyzikou…
Kroužek je zaměřen zejména na plastikové
modelářství – letadla, lodě, pozemní
technika, ﬁgurky.
Šachový kroužek
Cílem kroužku je, aby si děti osvojily základní
pravidla a strategie šachu a současně, aby
k této hře získaly kladný vztah a dobře se u ní
pobavily.
Šikula pro děti 6–12 let
Rozvoj technického vnímání u dětí.
Tvořivý kroužek
Práce s ﬁmem, pěnovkou, papírem, korálky,
akrylovými barvami a mnoha dalšími
materiály. Z každé lekce si děti odnesou
domů svůj originální výrobek.
Věda nás baví pro děti 7–10 let
V kroužku se děti hravou a zábavnou
formou seznámí s taji vědních oborů (fyzika,
chemie, astronomie, přírodopis).
Zálesák pro děti 6–10 let
Probouzí v dětech vnímavost, zvídavost a
přirozenost, pomáhá tvořit vzájemná
přátelství.
Hudební kurzy
Klavír, kytara, ﬂétna, individuální i
skupinová výuka.
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Na stáří v bezpečí
Prevence kriminality páchané na seniorech. Senioři jsou jednou z nejvíce ohrožených
skupin osob zejména v souvislosti s majetkovou trestnou činností.

Starší osoby, lidé se zdravotním handicapem, fyzickým či psychickým, lidé důvěřiví,
lidé žijící osamoceně a mnohdy slabé
ženy, se často stávají obětí podvodníků,
zlodějů, kapsářů a násilníků, kteří se pod
různými záminkami dostávají do jejich
blízkosti a velmi často přímo do jejich bytů

a obydlí. Podvodníci či zloději se obratně
dokáží pod různými záminkami vetřít až
do bytu či domu, poté využijí vhodného
okamžiku a připraví seniory mnohdy o
celoživotní úspory. Někdy se setkáváme i s
fyzickým až brutálním napadením ze strany agresorů.
Na seniorech je pácháno až 30 % trestných činů, přestupků či jiných deliktů.
V mnoha případech senioři nedokáží odhadnout danou situaci a správně zareagovat či rozpoznat přicházející nebezpečí.
Pachateli této činnosti bývají jak muži i
ženy, pracují ve skupinách nebo jednotlivě.
Pachatelé si vybírají místa a lokality, kde
žije hodně seniorů. Bývají to staré domy
na vesnicích i starší domky ve městech. Ve
středu zájmu hlavně bývají domky, které
vypadají zanedbaně. Podvodníci a zloději
si tuto lokalitu dokáží zmapovat a často i
delší dobu sledovat.
Vynalézavost těchto pachatelů nezná
mezí, buďte proto velice obezřetní, koho si
vpouštíte do svého bytu či domu. Stále
oblíbený trik, jak se dostat do bytu, je, že
se vydávají za zástupce energetických
nebo telekomunikačních společností.
Nezapomeňte, že veškeré přeplatky a nedoplatky na energie a telefon vám přijdou
složenkou (poštovní poukázkou), zástupci
těchto společností nechodí osobně přeplatky či nedoplatky předávat nebo vybírat. Externí pracovníky energetických společností nebo zástupce telekomunikač-

ních firem je možno ověřit na jejich bezplatných HOT linkách. Pokud si všimnete,
že se v okolí pohybuje nějaká podezřelá
osoba, neváhejte a kontaktujte linku 158.

Jak předcházet okradení
ź Peníze, doklady, klíče a ostatní cennosti noste v příruční uzavřené tašce nebo
kabelce vždy odděleně.
ź Berte si jen tolik peněz, kolik skutečně potřebujete, používejte platební kartu.
ź Peněženku uložte na dno nebo do
spodní části kabelky nebo nákupní tašky.
ź Kabelku nebo tašku přes rameno
nenechávejte viset na zádech, ale mějte ji
stále na očích a chraňte ji rukama na boku
nebo na břiše.
ź Kabelku nebo tašku nepokládejte
v obchodech na police a nenechávejte ji
v nákupním vozíku a neodkládejte s oděvem v šatnách a čekárnách.
ź Vyhýbejte se návalům mnoha lidí,
tlačenice nahrává zlodějům a okradení
může proběhnout bez povšimnutí.
ź Vyhněte se odlehlým, nepřehledným
a neosvětleným místům. Choďte raději
frekventovanějšími ulicemi nebo choďte
ještě s někým, když nemusíte, nechoďte
sami.
ź Kabelku nebo tašku noste v ruce či na
rameni, přidržujte si ji ještě rukou. Chce-li
vám někdo kabelku ukrást, nebraňte se za
každou cenu. Zdraví i život jsou cennější
než peníze nebo jakýkoliv jiný majetek!
ź Nepřijímejte doprovod nabízený
neznámými lidmi, i kdyby vypadali důvěryhodně. Ochota „pomocníka“ může být jen
záminkou k tomu, aby se dostal do vašeho
bytu nebo domu, a tam vás okradl třeba i
za použití násilí.
ź Kdybyste měli pocit, že vás někdo sleduje, snažte se co nejrychleji dostat na místo, kde je nějaký obc h o d , re s t a u ra c e ,
nebo více lidí, mezi
nimiž budete bezpečnější. Zavolejte příbuzným a řekněte jim o
tom.
ź Kdyby vás někdo
napadl, křičte i tehdy,
když v blízkosti nikoho
nevidíte. Mohl by vás
uslyšet někdo z okolí a
přispěchat nebo zavolat pomoc.

Jak si zabezpečit svůj majetek
Zamykejte vstupní dveře a zavírejte
všechna okna vždy, když opouštíte domácnost, i kdybyste šli třeba jen na chvíli k
sousedce nebo na krátký nákup. Pootevřená balkónová okna nebo větrací
okénka jsou pro zloděje-bytaře velkým
lákadlem.
ź
Vstupní dveře v noci zamykejte, i
když jste doma.
ź Bezpečnost bytu zvýšíte instalací bezpečnostních dveří. Okna lze opatřit různými typy mříží nebo bezpečnostními fóliemi.
ź Opouštíte-li byt nebo dům na delší
čas (např. jedete-li mimo domov na chatu,
rekreaci, pobyt v nemocnici nebo jiných
zdravotnických zařízeních), nezatahujte
rolety a žaluzie, nevypínejte přívod elektřiny. Snažte se udržovat dojem, že jste stále
přítomni. Vhodná je výpomoc mezi sousedy, mohou vám byt kontrolovat a pravidelně vybírat schránku. Doporučuje se i zakoupit a nainstalovat časové spínačů na
spouštění světla nebo televizoru.
ź

Jak předcházet podvodům
Podvodníci využívají různé záminky, lstí a
lží, aby se dostali k vašim penězům a majetku. Chtějí vniknout do vašeho bytu, a
pokud z vás nevylákají peníze přímo, ovládají řadu způsobů a fint, jak vás okrást.
ź Nedůvěřujte neznámým lidem, nikoho cizího nevpouštějte do svého bytu.
ź Nikdy hned neotvírejte dveře, nevíteli, kdo je za nimi.
ź Nepodléhejte lákavé vidině snadného zbohatnutí. Podomní nabídky výher
v loterii, zájezdů se slibnými nákupy nebo
výhodných koupí odmítejte – v naprosté
většině jde o podvod.
prap. Gabriela Gűnther, DiS.
Obvodní oddělení policie Říčany
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Dotace pomáhají
Po loňském otevření nové budovy základní školy se v Mukařově podařilo i letos díky
dotacím rozšířit nabídku služeb občanům všech generací.

Díky dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 11 mil. korun
mohl být postaven nový školkový pavilon
se dvěma plnohodnotnými třídami a po-

třebným příslušenstvím. Jelikož se jedná o
dřevostavbu, celá stavba se stihla za šest
měsíců a po prázdninách mohla školka
začít naplno fungovat.

Další dotace, tentokrát se Středočeského
Fondu rozvoje obcí a měst, směřovala do
objektu Kulturního a komunitního centra v Příčné 61, kde se díky ní podařilo vyřešit vleklý problém s vytápěním. Dotace byla
určena na instalaci nového plynového topení

a výměnu zbývajících původních oken (severní strana domu a toalety). Další prostředky
poskytla Obec Mukařov, takže bylo možné
vyměnit i vstupní dveře a část podlahových
krytin a zrekonstruovat sociální zařízení.
Proměnu dovršilo vymalování společných
prostor, jedné třídy v prvním patře a místností, které bude nově užívat Obecní
knihovna.
Celkově se letošní investice do této budovy
pohybuje těsně pod jedním milionem, v to
ovšem nepočítaje mnoho hodin dobrovolnické práce, kterou zde odvedly především

Místní akční plán rozvoje vzdělávání na Říčansku
Společnými silami ředitelů škol, starostů a
odborníků vzniká místní akční plán pro rozvoj mateřských a základních škol, základních
uměleckých škol a volnočasových organizací
na celém Říčansku. Do plánování se zapojilo
celkem 53 obcí a všechny místní školy.
Plánování probíhá díky podpoře z evropských
fondů, v novém programovém období vyhlásilo ministerstvo školství i novou iniciativu, ve
zkratce zvanou KLIMA (Kultura učení,
Leadership, Inkluze, Meto-dická podpora
učitele (Mentoring), Aktivizu-jící formy učení).
Jedním z jejích nástrojů jsou právě místní
akční plány rozvoje vzdělávání (tzv. MAP) a
krajské akční plány (tzv. KAP).
Strategie MAP Říčansko je rozdělena do

4 cílů. Nejvíce se zabývá kapacitou a vybavením škol, jak ZŠ tak i MŠ, aby měly děti kam
chodit a učily se v hezkých a vybavených třídách. V rámci projektu jsou ale také naplánovány stavby nových základních škol v celém
regionu. Dalším cílem je péče o děti nadané a
děti se speciálními potřebami, tzv. rozvoj potenciálu každého dítěte a žáka. Neméně důležitým cílem je kvalita vzdělávání ve školách.
Týká se plánování vzdělávacích programů pro
děti, národní i mezinárodní spolupráce, vzdělávání učitelů a spolupráce s rodiči a místními
institucemi. Posledním cílem, neméně důležitým, je rozvoj ZUŠ a volnočasových kroužků pro
děti.
Ve svém MAPu si Říčansko vytyčilo, že: „do

maminky dětí navštěvujících programy
centra, jejich rodinní příslušníci a přátelé.
Svépomocně se natíraly všechny dveře,
instalovaly nové kliky a veškeré vnitřní vybavení. Z vlastních zdrojů a invence vznikla
i recepce s posezením, která bude sloužit
i pro menší společenské a kulturní akce.

roku 2023 poskytne svým obyvatelům dostupné, kapacitně vyhovující a kvalitní školy i nabídku neformálního vzdělávání a podpůrných
služeb. Prioritou je individuální rozvoj schopností, znalostí a nadání dětí a žáků, jejich nejlepší zájem a jejich spolupráce i participace ve
vzdělávacích a rozhodovacích procesech.
Zároveň bude fungovat rovnocenná a partnerská kooperace obcí, zřizovatelů, škol, školských
poradenských zařízení, dětí a žáků a jejich
zákonných zástupců a dalších lokálních aktérů
v území.”
Pokud vás zajímá, jaké jsou plány rozvoje
vzdělávání na příštích 7 let, podívejte se na
stránky města Říčany nebo kontaktujte manažerku projektu MAP v ORP Říčany Ludmilu
Třeštíkovou (Ludmila.Trestikova@ricany.cz).
Stránku připravila Kateřina Čadilová
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Slovem i obrazem z naší obce
Dokončení ze strany 4

jejich rodiče i nové paní učitelky Rudolf
Semanský, starosta obce Mukařov, která
školu zřizuje.
Natěšené děti i s jejich rodiči si pak odvedly
paní učitelky do krásně vyzdobených a připravených tříd. Tam jim předaly všechny
důležité informace, děti si mohly odnést ve
svých krásných nových aktovkách všechny
pomůcky, které dostaly.
Letošní rok je také výjimečný tím, že si první

třídy dělí prostory se školní družinou. Není
to sice ideální situace, ale Základní škola
Mukařov se, stejně jako spousta jiných škol
okolo Prahy, potýká s nedostatkem prostoru pro děti z Mukařova a spádových obcí
školy. Aby mohl být všem těmto dětem
umožněn nástup do první třídy naší školy,
bylo potřeba přistoupit k tomuto řešení.
Kontejnerová přístavba již byla pro první
třídy využívána v minulosti, nyní však v jejích třídách jsou i oddělení školní družiny.
Věříme, že vše organizačně zvládneme a
překonáme zdatně toto přechodné období.
Vedení ZŠ Mukařov

Zvířecí karamboly na silnici
Nerozhlédnou se, nechodí po přechodu a
do vozovky vstupují bez varování. Hnáni
pudy a nám nepochopitelnými motivy,
jednají zkratkovitě bláznivě a nerozumně.
Ano, naši mazlíčci, pokud se dostanou omylem mimo svůj domov nebo instinktivně
loví kořist, či následují lásku svého života.

Poměrně často se domácí zvířata stávají
obětí střetu s autem. Co udělat, když se to
přihodí právě Vám? Ze zkušenosti vím, že je
to otázka především morální. Mnoho řidičů neudělá vůbec nic, dokonce se ani nepokusí srážce zabránit. Předpokládám, že

naši čtenáři jsou citliví a racionální lidé a
budou chtít situaci řešit.
V první řadě zachovejte chladnou hlavu.
Pokuste se zvíře najít, laicky zhodnotit závažnost poranění, případně se pokuste ho
chytit a odvést k veterinárnímu ošetření.
Existuje i služba výjezdové veterinární
první pomoci. Ošetření zvířete vždy platí
ten, kdo zvíře k ošetření přivede nebo kdo
službu objedná. Takže, pokud se zvířete
ujmete, necháte ošetřit u veterináře, musíte počítat s tím, že službu musíte zaplatit
sami. Nicméně pokud se majitel dohledá,
jistě vám bude vděčný, že jste zachránil
zdraví nebo život jeho miláčka a rád vám to
vynahradí. Nehledě na to, že je i zodpovědný za případné škody na vašem voze.
Pokud zvíře ošetřit nechcete nebo pokud
uteklo a nedá se dohledat, informujte policii a místní obecní nebo městský úřad o
události a přidejte co nejpodrobnější popis
zvířete a místa události. Právě místní úřad
má povinnost postarat se o toulavé nebo

ztracené zvíře, případně má povinnost
zvíře dohledat v evidenci a povolat k zodpovědnosti majitele. Vaši mazlíčci nejsou
před zákonem odpovědní za své činy. Za
jejich činy jste odpovědní právě vy, jejich
majitelé. Takže majitelé zvířat, nezapomeňte, že odpovídáte za zdraví svého zvířete,
jakož i za škody jím způsobené. Určitě je
výhodné mít pojistku odpovědnosti za
škody způsobené vašim miláčkem, často
bývá tato pojistka zahrnuta v pojištění domácnosti.
Stejná pravidla platí i pro ostatní hospodářská zvířata – ovce, kozy, krávy, koně nebo i
slepice a kačeny. Za srážku a škody způsobené odpovídá majitel zvířete. Ošetření
zvířete platí ten, kdo si službu objedná.
Jiná je situace v případě, že srazíte divoké
zvíře. Pokud zvíře uhyne nebo je smrtelně
poraněné, volejte policii a jejich prostřednictvím místní myslivecký svaz. Pokud
bude zvíře poraněné lehce a budete mu
chtít pomoci, volejte nejbližší záchrannou
stanici pro divoká zvířata. Za škodu způsobenou divokým zvířetem nikdo neodpovídá a uhynulé zvíře patří místní myslivecké
organizaci.
MVDr. Pavel Mádr, Kheiron

Divadelní léto v Louňovicích
zlomilo rekord v návštěvnosti
Od konce letošního června do začátku září
probíhal již čtvrtý ročník Louňovické letní
divadelní aktivity v areálu restaurace
U Henců v Louňovicích.
Tentokrát akce přilákala 562 platících dětských i dospělých diváků. Ty, kteří sledovali
divadlo zpoza plotu bez lístku, jsme nepočítali. Spolupořadateli byl Obecní úřad
Louňovice a amatérský soubor DiPoNa ze
Srbína.
Celkem bylo odehráno 13 divadelních
představení a bylo na co se dívat. Namátkou, pro malé diváky bylo radostí
sledovat pohádku Písnička za dva šestáky
od Divadélka Kůzle Praha, při které si
zazpívaly i zatančily. Divadelní studio
Turnov připravilo pro děti dvě dětmi hrané
povídky: Romeo a Julietka a Král Maciuš
první. Děti se do sytosti vydováděly při
Hravém odpoledni s Nedvíďaty Praha.
Protože bylo vedro k padnutí, dopřáli jsme
dětem umělý deštík. A nejen dětem, viďte,
rodiče?
Dospělý divák si mohl vybrat z řady komedií a jednoho muzikálu. Zahajovací večer
patřil Novému divadlu Mělník a jejich muzikálu Libushe. Při písni autora Radka Šlangala „Já svůj lid znám“ v podání Marty Veselé
coby Libuše se nad jevištěm objevila duha.
Přírodní úkaz spolu s překrásně zazpívanou písní, nezapomenutelné! A píseň
Kance v podání autora? Ta pronásledovala
některé diváky ještě celý příští týden, jak
víme z diváckých ohlasů. Ještě, že režisérka
Miládka Hluš-tíková přislíbila opakování
muzikálu na domovské scéně divadelního
souboru DiPoNa v hotelu U sv. Huberta.
Nejvzdálenější soubor byl z Turnova a nejblíže to měla právě místní DiPoNa.
Program se uskutečnil také díky sponzorům: Středočeský kraj, Auto Pilař Říčany,
Bellpro Praha, K2L Mukařov, Obecní úřad
Mukařov a Obchodní dům Flip. Catering
hercům zajišťovala restaurace U Henců.
Všem velmi děkujeme.
Z ohlasů lze považovat divadelní léto za
vydařené. Tak tedy za rok na pátém ročníku
Louňovické letní divadelní aktivity na shledanou.
Za DiPoNu Eva Brůhová
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Těší mě, že mohu předat písemné svědectví dalším generacím
V Obecním zpravodaji se občas setkáváte s texty, které odkazují na kroniku Mukařova. To je důležitý písemný dokument,
připomínající doby minulé. Současná kronikářka, Jaromíra Pokorná, hovoří o sobě i o tom, co všechno psaní záznamů o dění
v našich obcích obnáší.
Od kdy žijete v Mukařově?
V Mukařově žiji přes čtyřicet let a mám to tu
moc ráda. Narodila jsem se v Opatově u
České Třebové, ale brzy jsme se s rodiči přestěhovali do Prahy, kde tatínek pracoval.
V Praze jsme nějaký čas žili i s manželem. Pak
jsem s ním zamířila do Mukařova, kde se
František narodil a vyrostl. Vůbec se mi sem
nechtělo, ale teď už bych jinde žít nechtěla.

Paní Jaromíra Pokorná píše rovněž kroniku
SDH Mukařov.
Jaká je historie mukařovské kroniky?
Z historických zápisů v kronice je patrné, že
se začala psát v poválečných letech. Tehdejším kronikářem byl pan Florian a mnoho jeho
záznamů se týká právě války. Poté kroniku
psal dlouhá léta pan Sýkora. Jako poslední
v řadě přede mnou psala do kroniky paní
Jiřina Kovaříková. Dříve se dělaly zápisy za
každou obec zvlášť, svou kroniku měl nejen
Mukařov, ale také Žernovka a Srbín. Dnes se
píše o všech zmíněných obcích již do společné kroniky.
Od kdy píšete kroniku Mukařova a co bylo
motivem, že jste tuto činnost začala dělat?
Kroniku Mukařova píši od roku 2003. Oslovila
mě tehdejší starostka a měla jsem na vybranou, zda se zapojit do práce v místní knihovně, nebo psát kroniku. Psaní kroniky mi bylo
bližší, výběr tedy nebyl složitý. Navíc byla
poměrně dlouhá pauza, kdy se kronika od
devadesátých let nepsala vůbec, takže s tím
bylo potřeba co nejdříve začít.
Existují nějaká pravidla, co v obecní kronice
má být? Pokud ano, kdo je určuje, případně
kontroluje?
Zaznamenávání aktuálního dění pro budoucí
generace musí obec povinně vykonávat na
základě zákona č. 132/2006 Sb., o kronikách
obcí. Tato zákonná úprava představuje pře-

devším možnost vedení obecní kroniky na
počítači, stanovila rovněž náležitosti kroniky a
jejích příloh. Zástupci obecního úřadu v Mukařově odhlasovali, že naše kronika se bude
nadále psát ručně. Sama bych to jinak ani
dělat nechtěla.
Náležitosti obsahu jsou dány Ministerstvem
vnitra a Národním informačním a poradenským střediskem pro kulturu. Měly by zde být
údaje o obecních záležitostech, o hospodaření obce, o dopravě, výstavbě, veřejném a
kulturním životě, o sociálních záležitostech,
obyvatelstvu, významných osobnostech, o
akcích, organizacích, spolcích, školství, farnosti, ale i o počasí nebo o mimořádných
událostech. Záznamy se netýkají výlučně dění
v obci, ale také zpráv z celé republiky a ze
světa. Měl by se zde představit i kronikář, aby
se vědělo, kdo ji kdy sepisoval. Kronika by
měla být vedena v knize k tomu speciálně
určené, psát se do ní musí speciálním perem,
u kterého je garantována trvanlivost zápisu
až 100 let. Zvláštní pozornost je potřeba
věnovat ochraně osobních údajů a autorských práv.

opatří připomínkami, a poté putuje opět do
trezoru.
Za jakých podmínek mohou lidé do kroniky
nahlížet?
Do kroniky je možné nahlížet po domluvě
s vedením obce v předem určeném čase a je
potřeba, aby u toho byl buď starosta, nebo
kronikář. Tím se zamezí tomu, aby někdo
zápisy upravoval nebo měnil.
Co vás na psaní kroniky baví a co nebaví?
Baví mě to, že vím, co se děje v obci, jsem
v aktivním kontaktu s lidmi. Ráda píši, maluji,
a to mohu při této práci zúročit. Těší mě skutečnost, že mohu předat písemné dědictví
dalším generacím. Chtěla bych touto cestou
požádat občany i organizace, aby mě informovali o zajímavých akcích a událostech,
které by stály za záznam v kronice. Stane se,
že se o určitých událostech nedozvím včas, a
to mě potom mrzí. Ale že by mě něco nebavilo, to nemohu říci. Informovat mě můžete
osobně nebo e-mailem na adrese:
jarupokorna@seznam.cz.

Co všechno psaní kroniky obnáší?
Na stole tu vidím kroniku SDH Mukařov, do té
V roce 2011 jsem byla na speciálním školení
také přispíváte?
kronikářů, kde jsme byli podrobně seznámeAno, vedu ji už léta. Zaznamenávám průběh
ni s pravidly psaní kroniky. Kromě výše uveakcí, dokumentuji tu jednotlivé zásahy, účast
dených faktických údajů musí kronika splňona soutěžích, valné hromady i třeba činnost
vat i estetické hledisko, musí se dodržet přeskroužku
mladých hasičů. Angažuji se i jinak,
né okraje, měla by zde být přiměřená fotodoale to by bylo na delší povídání.
kumentace, případně kresby. Byla jsem rovněž na litografickém školení, kde jsem se učila
Děkujeme za rozhovor.
psát stínovým písmem.
Renáta Kiara Vargová a Petra Batók
Co se týče vlastního psaní kroniky,
já ji u sebe
nemám, ale je
v trezoru na obecním úřadě. Celý
rok tedy aktivně
sleduji dění v obci,
dělám si o tom
záznamy a shromažďuji materiály.
Za celý rok je jich
pěkná hromada.
Koncem kalendářního roku si kroniku vyzvednu a
zápisy za celý rok
do ní přepíši,
případně nalepím
na papíře vytištěné fotografie nebo
doplním texty
ilustracemi. Kroniku pak odevzdám
oficiálně panu
starostovi na
zastupitelstvu
obce. Ten si ji
přečte, případně
Kronikář by měl umět psát krasopisně, k učení slouží kaligrafické předlohy.
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OZNÁMENÍ
Ve spolupráci s panem Drozenem
IČ: 65404815
Probíhá v těchto dnech v naší obci
dobrovolná kontrola pitné vody
z nechráněných zdrojů.
Za poplatek 220,- u Vás bude
zkontrolována voda, kterou ve Vašem
domě používáte.
V případě zhoršené kvality vody Vám
bude bezplatně poskytnuto poradenství
jak kvalitu a chuť vody zlepšit.
Kontrolu vody je nutné předem
objednat na mob. telefonním čísle:
607 093 028
Pracovní doba: Po – Pa 8 – 18hod

Inzerce
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Kalendárium
Pozvánky na akce
19. 10. od 20:00 Film na přání (KKCM)
20. 10. od 16:00 Cestovatelská
kavárnička (KKCM)
23. 10. od 15:00 Rodinné dýňování
(u hřiště v Srbíně)
7. 11. od 17:30 Lampioňák (náves)
24. 11. od 16:00 Kavárnička s výrobou
adventních věnců (KKCM)
27. 11. od 15:00 Rozsvícení vánočního
stromu a výstava betlémů
KKCM = Kulturní a komunitní centrum,
Příčná 61, www.kkcm.cz

Divadlo u sv. Huberta v Louňovicích
22. 10. od 15:00 – Královna k sežrání
22. 10. od 19:00 – Poslední šance
5. 11. od 15:00 – Krkonošské pohádky
5. 11. od 19:00 – Strakonický dudák
12. 11. od 15:00 – Pasáček vepřů
26. 11. od 15:00 – Fešák Blešák
26. 11. od 19:00 – Dámská šatna

Víte, že ...
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Výzva občanům – podmínky připojení na vodovod
Vážení obyvatelé Mukařova, Srbína a Žernovky, obec podala žádost o dotaci na
dostavbu vodovodu ze Želivky do lokalit v Srbíně, kde ještě není, v Mukařově
na Zájezdní, a též na celou Žernovku.
Abychom mohli dotaci získat, musíme
jako nutnou podmínku splnit předložení
dokladů o likvidaci odpadních (splaškových) vod nemovitostí, které se mají na
vodovod připojit.
To znamená v praxi, že každý z vás, majitelů nemovitostí, kdo máte zájem o vybudování domovní přípojky vodovodu,
musíte na OÚ předložit minimálně prostou kopii některého z následujících
dokladů:
ź povolení k nakládání s odpadními
vodami (v případě domovní ČOV), vč.
doložení dodržení způsobu povolené
likvidace vod stanovené v rozhodnutí;
nebo
ź doklad o vývozu jímky (v případě
domovních jímek, žump, či jiných nádrží, na splaškové vody), tj. doklad o pro-

vedené úhradě za vývoz jímky;
případně nějaký jiný doklad, kterým
můžete doložit řádnou likvidaci splaškových vod v souladu s platnou legislativou.
Každá nemovitost musí předložit alespoň
1 platný doklad za rok 2016. Bez toho
není možné nemovitost zahrnout do
plánu výstavby.
Doklady je možno předkládat osobně
v úředních hodinách na Obecním úřadě
v Mukařově (pondělí 14:00–16:00, středa
14:00–18:00), nebo zasílat e-mailem
s přesným označením nemovitosti, ke
které se vztahují, na adresu:
premysl.zima@mukarov.cz,
a to nejpozději do 30. 11. 2016.
Jakmile budeme mít doklady ode všech
pohromadě, můžeme pokračovat v procesu zpracování žádosti o dotaci. V opačném případě je nám cesta k dotaci, a tím
i ucelené dostavbě vodovodu, uzavřená.
Ing. Přemysl Zima,
místostarosta Obce Mukařov
ź

Důležitá upozornění
Pozor na kůrovce
Máte na zahrádce smrk, který začíná usychat od špičky? Pokud ano, je velmi pravděpodobné, že je napaden kůrovcem. Ještě
dříve se na kůře objeví drtinky pilin (viz
obrázek), ale už tehdy je většinou osud stromu zpečetěn.
Příčinou přemnožení kůrovců je sucho,
zejména loňské léto přispělo k tomu, že se
přirozená schopnost stromů čelit napadení výrazně snížila. Proti kůrovci bohužel
není žádná obrana, omezovat jeho popula-

ci lze jedině urychleným pokácením stromu a likvidací dřeva.

Povinné kontroly kotlů

NOVĚ V MUKAŘOVĚ
Rehabilitační, relaxační a rekondiční
cvičení
Kulturní a komunitní centrum, Příčná 61
úterý 10-11 hodin
pátek 17-18 hodin
Vhodné pro všechny věkové kategorie.
Cvičení je přizpůsobeno individuálním
potřebám, možno cvičit i v sedě na
míčích nebo na židli.
Zvýhodněná cena jedné hodiny 60,- Kč.
Informace tel. 773 445 645

Podle § 17 odst. 1 písmeno h) zákona
201/2012 o ochraně ovzduší je každý provozovatel stacionárního zdroje povinen provádět
jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím
osoby, která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě
(dále jen „odborně způsobilá osoba“), kontrolu
technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém
tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně,
který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní
soustavu ústředního vytápění, a předkládat na
vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou

Zůstává-li poražený kmen na pozemku, je
nutné jej zbavit kůry, pod níž se vyvíjejí
larvy brouka. Je-li suchá jenom špička, je
možné se pokusit strom zachránit tím, že
se zakrátí, což nejen odstraní ložiska larev,
ale vyvolá i zvýšenou produkci pryskyřice,
která zbývající larvy zahubí. Máte-li
pochybnosti, je dobré se poradit s dendrologem, nebo podezření na výskyt kůrovce
ohlásit Obci Mukařov, konkrétně výboru
pro životní prostředí.
Kateřina Čadilová

působností doklad o provedení této kontroly
vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a
tímto zákonem.
Lhůta pro první provedení zmíněných kontrol vyprší 31. 12. 2016.
Co to znamená v praxi: všichni provozovatelé běžných kotlů ústředního topení na
pevná paliva si je musí do konce roku 2016
nechat zkontrolovat pověřenými techniky –
jejich seznam najdete na www.aptt.cz/opravneni-ozo.php. Protokoly o kontrole se nikam
neposílají, ale může si je vyžádat příslušný
odbor MÚ Říčany.
Kateřina Čadilová
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