
Vážení čtenáři,
čtyřleté volební období je za námi a na dve-
ře klepou další volby do zastupitelstva obce. 
Děkujeme, že jsme ve volbách v roce 2014 díky 
Vašim hlasům získali nadpoloviční většinu v za-
stupitelstvu a mohli tak naplňovat náš program. 
Vaší důvěry si vážíme. Tento výsledek zavazu-
je, není se na koho vymlouvat. Na druhé straně 
se můžeme hrdě hlásit k tomu, co se podaři-
lo, o což bychom se rádi pokusili na následu-
jících stránkách.
Osobně považuji uplynulé volební období za 
úspěšné, nejen co do realizovaných projektů, ale 
také co se týká spolupráce v zastupitelstvu. Rád 
bych zmínil, že ani přesvědčivý výsledek ve vol-
bách v r. 2014 neznamenal, že budeme prosa-
zovat svá rozhodnutí silou. Na prvním zasedání 
jsme proto nabídli dvě místa v Radě obce dalším 
volebním uskupením. Tato nabídka sice nebyla 
přijata, ale v rámci zachování transparentnos-

ti řízení a hospodaření obce jsme další klíčové 
kontrolní mechanismy, tedy kontrolní a finanční 
výbor, schválili ve složení, u nějž jsme netrvali na 
většině hlasů pro nás. Naopak, kontrolní výbor 
jsme dokonce sami nabídli do rukou „opozice“. 
Snad i to následně pomohlo k tomu, že přes ne-
lehký začátek jsme nakonec dokázali najít spo-
lečnou řeč a téměř všechna hlasování probíhala 
v klidné atmosféře a rozhodnutí byla přijímána 
ku prospěchu obce a jejích obyvatel. 
Vážení občané, vážení voliči, ať se rozhodnete 
v letošních volbách jakkoli, důležité je, abyste 
přišli volit. Samozřejmě budeme rádi, pokud 
i tentokrát dáte důvěru naší kandidátce, kte-
rou letos najdete pod názvem Sdružení kan-
didátů Mukařov, Srbín, Žernovka. Přeji Vám 
šťastnou volbu.
Rudolf Semanský, předseda výboru spolku 
Mukařov-sko a starosta obce Mukařov

 n Náš program
 n Naši kandidáti
 n 3 otázky pro ...

Dále se dočtete:
 n Mapa projektů
 n Jak volit

Občasník pro Mukařov, Srbín a Žernovku

Volební speciál
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Co se poVeDlo
plnění volebního programu 2014–18
Sdružení kandidátů Mukařov, Srbín, Žernovka navazuje na práci současného zastupitelstva obce Mukařov.  
V posledním volebním období jsme dokázali, že své sliby myslíme vážně a že je plníme.   Níže si můžete 
prohlédnout, jak jsme se za poslední čtyři roky ke svým předchozím volebním slibům postavili.

Zásadní omezení rozšiřování zastavěného 
území do volné krajiny nebo na úkor 
životního prostředí

SPLNĚNO – schválen přísný územní plán, připravena další úprava regulující stavbu 
rodinných domů o třech bytových jednotkách

Dokončení stavby vodovodu pro srbín a rea-
lizace zásobování pitnou vodou pro Žernovku

SPLNĚNO – vodovod na Srbíně funguje, Žernovka je ve výstavbě

Kanalizace pro srbín a Žernovku, získání 
dotace na stavbu

ROZPRACOVÁNO – aktualizace projektu pro územní rozhodnutí, které je nutnou 
podmínkou podání žádosti o dotaci

Dokončení projektu rozšíření mateřské školy, 
získání dotace na její stavbu

SPLNĚNO

Rozšiřování sítí bezpečných chodníků, 
veřejného osvětlení a zkvalitňování stavu 
místních komunikací

PRŮBĚŽNĚ PLNĚNO – chodníky podél Pražské, Kutnohorské, Choceradské, 
Doubecké

Podpora zřízení sociálních služeb v obci, 
včetně objektu s pečovatelskou službou

PRŮBĚŽNĚ PLNĚNO – Mukařov-sko nabízí sociální poradenství, vytipován pozemek 
na dům pro seniory

Podpora místních spolků a sdružení PRŮBĚŽNĚ PLNĚNO – pravidelné dotace hasičům, Mukařov-sku, spolku DIPONA

Péče o pořádek v obci, veřejná prostranství 
a veřejnou zeleň

PRŮBĚŽNĚ PLNĚNO – údržba parku v centru Mukařova a kruhového objezdu, 
výsadba stromů na Srbíně, úprava okolí hasičárny na Žernovce

Vytváření míst pro odpočinek,  
podpora sportovních a volnočasových aktivit 
dětí a mládeže

PRŮBĚŽNĚ PLNĚNO – vzniklo Kulturní a komunitní centrum Mukařov, zajištěna 
údržba okolí rybníku v Mukařově a dětského hřiště na Srbíně a jeho okolí

Obnova historických center obcí ROZPRACOVÁNO – vzniká projekt na komplexní revitalizaci centra Mukařova včetně 
parku, který se podařilo odkoupit v roce 2018; na Žernovce získán pozemek, který 
bude upraven po dokončení stavby vodovodu; v Srbíně se připravuje revitalizace 
rybníku a jedná se o získání budovy bývalého pohostinství do majetku obce

spolupráce s okolními obcemi a městy, např. 
při společných projektech, jako řešení ka pa cit 
školských zařízení, budování stezek a cyklos-
tezek, zajištění bezpečnosti v obcích formou 
společně zřizované jednotky obecní policie

PRŮBĚŽNĚ PLNĚNO – fungující spolupráce s Kostelcem nad Černými lesy na 
zvýšení bezpečnosti dopravy, jednání o spolupráci s obecní policií. Zahájena spolu-
práce s okolními obcemi při omezení tranzitu nad 12 t po silnici II/113; Dokončení 
výstavby nové budovy ZŠ, včetně spolufinancování spádovými obcemi; Svazek obcí 
Ladův kraj – účast na projektu budování cyklostezek.

Jak volit ve volbách v pátek a sobotu 5. a 6. října 2018
Volební místnost bude ve školní jídelně Základní školy Mukařov ve Školní ulici (za sokolovnou). 
Zastupitelů se volí 15, možností, jak volit, je několik:
1. Pokud chcete maximálně podpořit svou nejoblíbe-

nější „stranu“, udělejte tzv. „velký křížek“ nahoře u je-
jího názvu – tím této straně připadne všech 15 hlasů.

2. Pokud chcete vyjádřit podporu jedné „straně“, ale 
současně byste rádi v zastupitelstvu viděli i kandidá-
ta z jiné, můžete udělat „velký křížek“ u jedné ze stran 
a k tomu udělat křížek nebo křížky u konkrétního 
jména kandidáta z dalších „stran“, dohromady však 
nejvýše 14 jmen. V tomto případě se straně s velkým 
krížkem od zdola odečítá tolik hlasů, kolik udělíte 
jiným kandidátům z jiných stran.

3. Můžete 15 hlasů rozdělit mezi kandidáty všech 
„stran“, tím, že uděláte křížek u jejich jmen, vždy však 
nejvýše do počtu patnácti– jinak je váš hlas neplatný.

nejdůležitější informací ale je, že je nutno udělat opra-
vu křížek!!! neplatný je hlasovací lístek, na němž jsou 
kroužky, fajfky, nebo jen jedna čára!!
Rada je tedy jednoduchá, pokud chcete volit Sdružení 
kandidátů Mukařov, Srbín, Žernovka, nejlepší volbou je 
velký křížek před jeho názvem. 

Rekapitulace období 2014–2018
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1. Udržení zdravého stavu financí obce 
s důrazem na další infrastrukturní 
projekty a čerpání dotací

2. Pokračování v modernizaci úřadu 
vstřícného k občanům v souladu 
s potřebami obce

3. Nadále otevřená komunikace 
s občany – osobně, písemně 
i prostřednictvím moderních technologií 
(obecní web, facebook, mobilní rozhlas, 
obecní zpravodaj, 
veřejný rozhlas)

7. Úprava územního 
plánu za účelem 
regulace 
nadměrného 
zahušťování 
výstavby

8. Zklidnění dopravy v obcích v návaznosti 
na existující pasport komunikací —
zjednosměrnění ulic a zpomalení 
dopravy, dokončení procesu vyloučení 
tranzitní dopravy na silnici II/113

9. Péče o zeleň, údržba a rozšiřování 
stezek pro pěší a cyklisty, instalace 
laviček

10. Vyčistění vodních nádrží a revitalizace 
vodních toků v Mukařově, Srbíně 
a Žernovce

11. Zachování sounáležitosti s minulostí, 
opravy historických památek a jejich 
okolí (kostel, hřbitov, zvoničky)

12. Obnova centrálních částí Mukařova 
(parkoviště a park před obecním 
úřadem), srbína (náves s rybníčkem) 
a Žernovky (prostor před Montgomery)

13. Podpora třídění odpadu domácnostmi 
i firmami

4. Dokončení vodovodu – Region Jih, 
místní řady, místní zdroje vody na 
Žernovce i v Mukařově

5. Zahájení výstavby kanalizace 
a centrální čistírny odpadních vod pro 
Srbín a Žernovku

6. Rekonstrukce páteřních komunikací 
v obci, převod vlastnictví a dořešení 
povrchu na zbývajících komunikacích, 
navýšení investic do oprav, další 

rozšiřování 
sítě chodníků 
a bezpečných 
přechodů

14. Podpora 
rozvoje školských 
zařízení a zajištění 
odpovídajícího 
financování 
(zateplení staré 

školní budovy, revitalizace a zastřešení 
sportovního hřiště)

15. Podpora sportu a volnočasových 
aktivit pro všechny generace

16. Podpora služeb zlepšujících občanskou 
vybavenost a péče  
o znevýhodněné skupiny

17. Nabídka aktivit pro dospívající mládež, 
vybudování specializovaného  
sportoviště

18. Podpora kulturních aktivit a akcí, 
stálá galerie STARÁ ŠKOLA, podpora 
divadelních a hudebních představení

19. Navázání spolupráce v rámci  
evropského programu  
partnerství měst

20. Uzavření společné smlouvy  
s vybranými obcemi o zřízení  
obecní policie

Vstřícná 
a transparentní  

samospráva
Moderní 
infrastruktura

Respekt  
k životnímu 

prostředí 

Rozvoj života  
v obci s úctou 
k tradici
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Moderní úřad pro moderní obec
Moderní obec potřebuje úřad, který zajistí její 
stabilní dlouhodobé fungování, a zároveň dove-
de pružně reagovat na nové nebo nahodilé si-
tuace. V Mukařově, kde již delší dobu dochází 
k nárůstu počtu obyvatel, je tato potřeba o to 
větší. Markantní nárůst agendy úřadu však sou-
visí nejen s růstem počtu obyvatel, ale také zvy-
šujícími se požadavky ze strany centrálních úřa-
dů a institucí vůči obci. Již v posledních dvou 
letech proto došlo ke změnám ve fungování úřadu 
a v dalších letech bude nutné  v těchto změ-
nách pokračovat.
Úřední hodiny pro občany rozšířeny
 Pokud sledujete dění na obecním úřadě 
v Mukařově, jistě jste zaznamenali nárůst počtu 
pracovníků i rozšiřování a modernizaci kance-
lářských prostor. Z  pohledu veřejnosti je nejvý-
raznější otevření úřadovny CzechPOINTu v  pro-
storách galerie STARÁ ŠKOLA v přízemí budovy 
úřadu (dřívější knihovně). CzechPOINT funguje 
nejen v úředních hodinách úřadu, ale ve středu 
až do 19 hodin a také v  sobotu dopoledne od 
9 do 12 hodin, čímž jsme se snažili vyjít vstříc 
zejména občanům, kteří dojíždějí za prací a na 
úřad v průběhu pracovního dne nestihnou dojít.
Digitalizace obecního úřadu
 Na jedné straně přibývá žádostí, úkolů i obslou-
žených občanů, na druhé se i samotná státní 
správa (a tím i samospráva) stále více rozšiřuje 
o elektronické systémy a prostředky, které vytvá-
řejí další požadavky na zajištění jejich funkčnos-
ti a praktického používání. Digitalizace obecní-
ho úřadu je nutností, která by měla zjednodušit 

život jak občanům, komunikujícím s úřadem, tak 
samotným zaměstnancům úřadu. Souvisí to 
s nároky na jednotlivá pracovní místa na úřadě. 
Agendy, které před pár lety zastal dohromady je-
den člověk, dnes plně zaměstnají dva pracovníky.
 Rozšiřovat nestačí – je třeba i změna struktury
 Bude nezbytné i nadále realizovat strukturální 
změny, ať už v organizaci práce, nebo rozmístění 
(a rozšíření) pracovišť, neboť přestává být mož-
né, aby všichni na úřadě všechno věděli a doká-
zali ihned vyřešit v požadovaném čase i kvalitě. 
Samozřejmě za nutné podmínky, aby informace, 
kdo je kdo a co má na starosti, byla všem přístup-
ná, aby se podle toho dokázali zařídit.
 Řadu zkušeností již máme a chceme čerpat také 
z našich kontaktů se starosty a zastupitelstvy 
okolních obcí a měst. V neposlední řadě chceme 
navázat spolupráci také v rámci evropského pro-
gramu partnerství měst.
 Ke zvážení je tudíž rozdělení úřadu na věcně za-
měřené odbory, a případně i zřízení funkce ta-
jemníka, tedy zaměstnance, který řídí chod úřa-
du. S  tím by výhledově mohl souviset i posun 
Mukařova v rámci samosprávní hierarchie, tj. do 
kategorie obcí, na něž je přenesena určitá část 
výkonu státní správy (například výkonem ma-
tričního úřadu či přestupkové komise). V úvahu 
přichází i samostatná organizace pro technické 
a komunální služby.
 Určitě není v našem zájmu bezhlavě nafukovat 
úřad, ale je nutné se postarat o odpovídající pro-
středky pro zajištění všech potřebných funkcí.
 pokračovat dále v otevřené komunikaci
 Jednou z důležitých funkcí úřadu je průběžné in-
formování občanů. S  výše popsaným nárůstem 
objemu i obsahové pestrosti činnosti úřadu ros-
tou i požadavky na kvalitní komunikaci a využití 
prostředků, které dovedou podle potřeby zacílit 
na různé skupiny obyvatel. Mukařov má v infor-
mování občanů dlouhodobé zkušenosti a může 
se pochlubit i vítězstvím v soutěži o nejlepší 
obecní stránky v České republice – Zlatý erb.
 Budeme tedy i dále podporovat zavedené sys-
témy komunikace od osobního jednání (které je 
často nejefektivnější – lze si telefonicky domlu-
vit termín na obecním úřadě i mimo úřední ho-
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diny), přes komunikaci písemnou formou, až po 
elektronickou komunikaci (která je zase téměř 
kdykoliv dostupná).
 Konkrétně se jedná především o Obecní zpra-
vodaj, u nějž chceme od příštího ročníku přejít 
na měsíční periodicitu, a již zmiňované webové 
stránky obce a jejich součást – diskusní fórum či 
RSS informační kanály aktualit, kalendáře akcí 
a příspěvků z diskuse.
Rozhlas ve vašem mobilu
 Pro operativní informování je stále nepostrada-
telnou službou veřejný rozhlas i jeho moderněj-
ší varianta mobilní rozhlas, kterou jsme spusti-
li v tomto volebním období. Tento komunikační 
kanál umožňuje rozesílat zprávy (sms nebo mul-
timediální zprávy pro chytré telefony) filtrované 
podle obsahu (např. zprávy z obce, kulturní dění, 
mimořádné události ...), i podle bydliště adresáta 
(do jednotlivých částí obce nebo ulic).
 Dosah tohoto šikovného systému je dán počtem 
registrovaných uživatelů. Pro registraci stačí vy-
plnit jednoduchý formulář na webové stránce 
https://mukarov.mobilnirozhlas.cz. Ti, kdo ne-
mají přístup k  internetu, ale mají zájem dostá-
vat z mobilního rozhlasu sms zprávy, se mohou 
registrovat písemně nebo osobně v  kanceláři 
Obecního úřadu. Aplikace mobilní rozhlas však 
není pouze o komunikaci úřadu s občany, ale 
díky funkci Fotohlášky ZmapujTo umožňuje jed-
noduše ohlásit problém (v předem připravených 
kategoriích včetně zvířecího detektiva).

 sociální média
 S  oblibou sociálních sítí roste i intenzita dis-
kusí, které se vedou na nejrozšířenější z  nich, 
Facebooku. Záležitosti související se sprá-
vou obce se často řeší ve facebookové skupině 
Mukařov-Srbín-Žernovka, byť není oficiálním 
médiem Obce Mukařov. Skupina vznikla pro-
to, aby kdokoli, kdo v  našich obcích žije, nebo 
k  nim má nějaký vztah, mohl sdílet a sledovat 
informace o místním dění. Podobnou funkci plní 
i stránky spolků působících v obci, které fungují 
s obecní podporou.
 osobní diskusi nic nenahradí
 Jak jsme uvedli na začátku, nárůst počtu oby-
vatel je jedním z fenoménů, které v posledních 
desetiletích charakterizují vývoj našich obcí. 
Celospolečensky je to zase masivní nástup in-
formačních technologií. Chceme-li mít i nadále 
v Mukařově moderní a funkční úřad, musíme se 
s oběma trendy vyrovnat tak, aby to bylo ku pro-
spěchu našich obyvatel.
 Nedávná veřejná debata k připravovanému pro-
jektu revitalizace centra Mukařova ukázala, že 
technologie lze dobře využít ke sdílení a šíření 
informací, ale osobní živou diskusi nic nenahra-
dí. Tím spíš, že i ti, kdo rozšířili počet obyvatel 
Mukařova v posledních dvaceti letech, se přece 
stěhovali na vesnici, která vedle blízkosti příro-
dy přináší i šanci osobně znát své sousedy, pe-
kaře i starostu.
Ing. Přemysl Zima, místostarosta obce,  
PhDr. Kateřina Čadilová, radní, Mukařov-skoNový CzechPOINT v Galerii STARÁ 

ŠKOLA
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Životní prostředí v širších souvislostech
V tomto článku se pokusím přiblížit jednotlivé cíle, 
které si klademe v souvislosti se životním prostře-
dím. Místo, kde žijeme, je vzácné. Dokládá to jeho 
dávné osídlení před více jak 800 lety i velký zájem 
o bydlení a rekreaci, který započal v době první re-
publiky. Pro mne osobně je životní prostředí, jeho 
ochrana a zlepšování zásadní a snad ani není dů-
ležitější věci, než se zasadit o to, abychom mohli žít 
v příjemném a krásném prostředí. To je náplní na-
šeho spolku již od jeho vzniku v roce 2006.
Velké úsilí jsme vynaložili na vytvoření a ná-
sledné zpřísnění územního plánu obce, který vý-
znamně reguluje výstavbu na vymezených plo-
chách za jasně stanovených podmínek. Hlavním 
mottem rozvoje obce je omezení rozrůstání zá-
stavby dále do krajiny za současného využívání 
stávajících zastavěných a zastavitelných ploch 
za účelem vytvoření kvalitních podmínek k žití. 
Nově vymezené zastavitelné plochy přitom tvoří 
proluky nebo pozemky v bezprostřední blízkosti 
existujících komunikací.
Co obec trápí s narůstající tendencí, je dopra-
va – transitní i zvýšený nárůst dopravy na míst-
ních komunikacích. Transitní doprava je díky 
geografickým podmínkám tématem pro celou re-
publiku, a zejména pak Středočeský kraj, ve kte-
rém leží většina komunikací vyšších tříd, po kte-
rých transit projíždí. Vymýtit jej prakticky nelze, 
ale na silnici I/2 bylo učiněno více kroků, které 
mají za cíl dopravu zpomalit a ochránit ostatní 

účastníky silničního provozu. Na silnici II/113 od 
Svojetic na Štíhlice však transit velkých nákladů 
zakázat jde a v současné době zpracováváme za 
tímto účelem s dalšími obcemi na trase až po 
Ondřejov projektovou dokumentaci. K samotné-
mu vyhlášení zákazu transitu nákladní dopravy 
nad 12 tun by mohlo dojít již v příštím roce. 
Na místních komunikacích pak v návaznosti na 
nově schválený pasport komunikací chystáme 
zklidnění dopravy prostřednictvím vybudování 
systému jednosměrných ulic a ve střednědobém 
časovém období zbudováním zpomalovacích 
opatření v obytných zónách a chodníků na prů-
tazích obcí (např. rozpracovaný projekt na rekon-
strukci ul. Obecní).
Péče o zeleň je to, co si pod životním prostře-
dím představí asi každý z nás. Staráme se jednak 
o veřejnou zeleň, parky, stromořadí a aleje – vý-
sadba v ulici K Památníku na stezce do Žernovky 
nebo kolem dětského hřiště a navazujících cest 
v Srbíně, v areálech a okolí ZŠ i MŠ. Také řád-
ně hospodaříme se svými lesy, které pravidelně 
probíráme, aby nezarostly býlím a nálety. V nepo-
slední řadě k uchování a rozšíření zeleně přispí-
vají podmínky povolování kácení dřevin, protože 
striktně trváme na dodržování náhradní výsad-
by nové dřeviny za každý pokácený kus. Dobrou 
praxi máme při výstavbě pěších stezek – Naučná 
stezka Mukařov–Žernovka nebo Po stopách ka-
meníků. Posledně jmenovaná vznikla za spolu-

Respekt k životnímu prostředí

Zahradní úprava 
kruhového objezdu 
je stále chloubou 
Mukařova. 
Nyní sem přibude 
i originální rozcestník
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práce tří sousedních obcí a svazku Ladův kraj, se 
kterým spolupracujeme také na rozšiřování ste-
zek pro cyklisty.
Popelkou životního prostředí jsou zatím vodní 
plochy a toky. Příprava na obnovu nebo revita-
lizaci těchto prvků a staveb je zdlouhavým pro-
cesem a potřeba finančních prostředků je značná. 
Zatím bohužel musely ustoupit velkým a naléha-
vějším infrastrukturním projektům výstavby vo-
dovodu, škol a ČOV Mukařov. Ale i zde jsme již po-
kročili. Projekt rekonstrukce vodní nádrže Srbín 
ke stavebnímu povolení je připraven a dokon-
čuje se proces vyjadřování k projektu na vyčiš-
tění usazovací nádrže před mukařovskou nádrží. 
V rámci dalšího zlepšení vodního hospodářství 
a ochrany před povodněmi spolupracujeme 
s Posázavím o.p.s. na projektu Studie protipovod-
ňových opatření. Obsahuje také vybudování roz-
sáhlého zádržného systému na velkém lánu pod 
Čapikem nebo návrh revitalizace Jevanského po-
toka před rybníkem Požár.
Součástí životního prostředí jsou i po krajině růz-
ně rozeseté drobné stavby a památky, pomníčky 
našich předků. Že sounáležitost s minulostí a své 
heslo moderní obec s úctou k tradici ctíme, mů-
žete vidět na jejich stavu. Pravidelně je opravuje-
me a čistíme, znovu jsme vztyčili byvší křížek na 
Budech, a letos prosadili zbudování nového po-
mníku na Žernovce věnovaného A. Vykoukalovi, 
opatu kláštera v Emauzích, jenž byl umučen 
v koncentračním táboře v Dachau v roce 1942.
Tématem, které prolíná všechna výše uvedená, je 
obnova centrálních prostor našich obcí. Také jste 
se již mohli dočíst či dozvědět, že v letošní roce 

byla zahájena práce na celkové obnově prostoru 
parku a parkoviště před obecním úřadem. Máme 
vybraného projektanta a na základě veřejné dis-
kuse se nyní zpracovává projektová dokumenta-
ce. Obnova návsi v Srbíně již svou podobu má od 
zpracování studie v roce 2009, avšak vázne na 
rekonstrukci nádrže. Před nedávnem obcí nabytý 
prostor v Žernovce nad restaurací Montgomery 
díky spolupráci se Žernováky také už má své 
jasné obrysy. Zde zase je zatím bohužel dočas-
ně usídleno zařízení staveniště vodovodu, a tak 
práce na okrášlení pozemku budou pokračovat 
s jeho vyklizením.
Poslední, nikoli však významem, je oblast odpa-
dového hospodářství, ve které obec doznala za 
posledních let významné pokroky. Rozšíření sta-
novišť kontejnerů, zvýšení počtu nádob i rozší-
ření tříděných komodit, zavedení několika typů 
svozů bioodpadů. Zatím posledním krokem ke 
zlepšení tříděných odpadů je zavedení bezplatné 
služby přistavení a svozu domovních nádob na 
papír a plasty. Toto opatření nám pomůže v blíz-
ké době eliminovat některá exponovaná stano-
viště velkých kontejnerů na průtazích obcí, která 
využívají z velké části i cizí lidé tudy projíždějící.
Vidíte, že respekt k životnímu prostředí není pro 
nás prázdnou frází. V mnoha aspektech jsme 
k lepšímu životnímu prostředí přispěli a určitě 
v tom hodláme pokračovat i do budoucna.
Ing. Přemysl Zima, místostarosta obce

Respekt k životnímu prostředí

Sázení stromů na Srbíně

Praotec Žernov při Mukařovském 
dřevosochání
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Mapa realizovaných projektů
Legenda k předchozí dvoustraně:

1. přístavba ZŠ Mukařov (dotace MF ČR)
2. přístavba ZŠ Mukařov (dotace MŠMT ČR)
3. Renovace úpravny vody Mukařov
4. Výstavba veřejného osvětlení Horka, Žernovka
5. pokládka povrchu ulice Horka, Žernovka
6. pořízení nákladního automobilu na svoz bioodpadu 

(dotace SFŽP ČR)
7. Výstavba chodníku Doubecká, Žernovka
8. Kompostárna pro svoz bioodpadu, srbín
9. Renovace hasičského vozu Tatra 148, sDH Žernovka

10. nový povrch ulice Doubecká, Žernovka
11. nový povrch ulice nad obcí, srbín
12. Výstavba chodníku srbín, II. etapa (SFROM)
13. pořízení pozemku Žernovka, centrum obce, podpora 

komunitního života
14. parkoviště MŠ Mukařov (v rámci dotace MŠMT ČR)
15. pokládka povrchu ul. Do podkovy, Mukařov
16. prodloužení chodníku, ul. pražská, Mukařov
17. Rekonstrukce a posílení zdrojů vody Žernovka
18. Rekonstrukce chodníku a dešťové kanalizace sportovní, 

Mukařov
19. Rekonstrukce KKCM příčná, Mukařov, zahájení provozu 

(dotace SFROM)
20. oprava chodníku Kutnohorská, Mukařov 
21. prodloužení chodníku pražská, z ul. polní, Mukařov 
22. prodloužení a rozšíření chodníku srbín, Choceradská
23. Výstavba vodovodu a kanalizace Žernovka, část srbína 

(dotace SFŽP ČR)
24. Dostavba uličních řadů vodovodu, srbín (dotace 

SFŽP ČR)
25. Výměna oken ve staré budově ZŠ Mukařov 
26. nový povrch ul. Do Chobotu, srbín
27. nákup pozemku pro ČoV srbín
28. Modernizace ČoV Mukařov (dotace SFŽP ČR)
29. nové stanoviště kontejnerů, Doubecká, Žernovka
30. oprava hasičské zbrojnice, pořízení klubovny sDH 

Žernovka
31. pořízení dopravního automobilu sDH Žernovka
32. pořízení dopravního automobilu sDH Mukařov (dotace 

MV ČR, KÚ)
33. nákup pozemku Mukařov, náves, park
34. nový povrch školního hřiště (dotace MMR ČR)
35. nový povrch ul. Charitní, Mukařov (dotace MMR ČR)
36. nový povrch část ul. sosnová, Mukařov 
37. směna – pořízení objektu č.p. 8, náves srbín

Nákladní automobil na svoz 
bioodpadu

Chodník Choceradská
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Moderní infrastruktura
Základem infrastruktury je bezesporu vodovod. 
Znali jej už lidé ve starověku, zatímco mnohé obce 
v  okolí Prahy mají v zasíťování vodovodem do-
dnes deficit. V Mukařově jej řešíme od roku 2006, 
kdy vznikla první studie na výstavbu vodovodu ve 
všech částech obce, ke které se později přidalo 
napojení na přivaděč Region jih. Výstavba tohoto 
velkého projektu, zahájená v roce 2014, dojde pří-
ští rok ke svému završení. Proto je zásadní stavbu 
zdárně dokončit v souladu s podmínkami posky-
tovatele dotace, kterým je Státní fond životního 
prostředí, a co nejdříve ji uvést do provozu. Přes 
některé lokální zádrhele stavba pokračuje zdár-
ně, a tak se mohou obyvatelé v dalších ulicích tě-
šit na dostatečné zásobení kvalitní pitnou vodou. 
V současné době máme též zmapované ulice, kam 
ani současná stavba nedosáhne, a budeme připra-
vovat podklady k položení vodovodu i do těchto 
míst. Nezapomínáme ani na místní zdroje, ať už 
pitné vody v Mukařově, nebo užitkové vody na 
Žernovce. Všechny tyto místní zdroje vody pečli-
vě udržujeme a dle potřeby modernizujeme, aby-
chom nepřišli o draze vydobyté prameny. I do bu-
doucna je udržení provozu těchto vodních zdrojů 
jednou z priorit, obzvláště, když se v posledních le-
tech často stává z vody nedostatkové zboží.
Hned po vodovodu následuje kanalizace. Dřívější 
nastavení dotací bohužel neumožňovalo součas-
nou výstavbu s vodovodem, proto se na řadu do-
stává až v druhé fázi. Klíčovou stavbou je centrální 
čistírna odpadních vod. Po peripetiích s umístěním 
čistírny (obec neměla ve svém vlastnictví vhodný 

pozemek, čekalo se proto na schválení nového 
územního plánu), máme již našlápnuto ke schvá-
lení stavebního povolení na ČOV, které je nutnou 
podmínkou k podání žádosti o dotaci na výstavbu. 
Obdobně jako u vodovodu sledujeme i u kanaliza-
ce bílá místa na mapách a po realizaci této nové 
stavby budeme moci dodatečně napojovat i dosud 
nezasíťované ulice v Mukařově, na které nyní stá-
vající ČOV kapacitně již nestačí.
Rekonstrukce místních komunikací je dalším zá-
sadním tématem budování moderní infrastruk-
tury. Většina starších ulic nemá historicky vhod-
nou konstrukci, a pod intenzivním provozem 
včetně těžké obslužné techniky se povrchy de-
formují a dále ničí. Systematické řešení jsme za-
hájili schválením pasportu místních komunikací 
a v návaznosti na něj chceme připravit jízdní řád 
pro opravy ulic, a to opravdu plošně. To zname-
ná plán rekonstrukcí ulic včetně navazujících do-
pravních staveb (chodníky, zpomalovací opatření, 
přechody), počínaje páteřními komunikacemi až 
k jednotlivým klidovým a obytným zónám. V tom-
to duchu chceme dokončit rozpracovaný projekt 
rekonstrukce ulic Obecní, Příčná, Tyršova, od kte-
rého se můžeme odrazit do rekonstrukcí dalších 
ulic v Mukařově. Na Žernovce je na řadě výstavba 
chodníků podél Českobrodské ulice, která má již 
zpracovanou studii, ale hledá se efektivní řešení 
odvodnění. V Mukařově čeká na dokončení chod-
ník podél Pražské ulice až k Lesní, včetně pře-
chodu pro chodce.
Vzhledem k  finanční náročnosti celkové rekon-
strukce ulic i výstavby nových úseků chodníků 
budou souběžně pokračovat i plošné opravy po-
vrchů nejvíce poškozených úseků komunikací.
Ing. Přemysl Zima, místostarosta obce

Vodovod pro Srbín a Žernovku

Osvětlené přechody
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Rozvoj života s úctou k tradici
Už na svém samém počátku v roce 2006 si Mukařov-
sko dalo do vínku zasadit se o to, aby Mukařov, 
Srbín a Žernovka nebyly jen noclehárnami lidí do-
jíždějících za prací do Prahy. Od té doby se mnohé 
změnilo. Aut na tak řečené „státovce“ sice neubylo, 
ale přibyly služby a nabídka volnočasových aktivit 
přímo v našich obcích.
Podíváme-li se na investice v minulých dvou vo-
lebních obdobích, vedle vodovodu a přípravy na 
kanalizaci jasně dominují školská zařízení. Jak 
základní škola, tak i školka se dočkaly nových 
budov a průběžně se investuje do oprav těch 
starších. Po školní jídelně přišlo na řadu venkov-
ní hřiště, u nějž se počítá se zimním zastřešením 
nafukovací halou, a v jednání je i nová tělocvič-
na či sportovní hala. Vedle navyšování kapacity, 
které si vynucuje stále vyšší počet žáků ve škole 
i školce, se postupně daří zlepšovat i podmínky 
pro kvalitní výuku, jak uvnitř (odborné učebny), 
tak i venku (probíhající i plánované úpravy za-
hrady i školky i školy, venkovní učebna, lepší zá-
zemí pro různé sporty).
Sportovní aktivity se realizují především pro-
střednictvím TJ Sokol Mukařov, který i díky pří-
spěvku obce může udržovat kvalitní fotbalové 
hřiště a postupně vylepšovat zázemí v sokolovně. 
Ta slouží nejen pro zimní přípravu fotbalistů, ale 
také řadě dalších skupin pro míčové hry a růz-
ná cvičení. Práci s mládeží se vedle plnění povin-
ností jednotky požární ochrany věnují také SDH 
Mukařov i Žernovka, pro dospělé pak organizují 
soutěže v  požárním sportu a společenské akce 
pro širokou veřejnost.

Zásadním způsobem se do nabídky volnočaso-
vých aktivit v  posledních dvou letech zapsalo 
Kulturní a komunitní centrum, které vzniklo v bu-
dově uvolněné školou na podzim roku 2015. Po 
nutné rekonstrukci, která se uskutečnila i díky 
dotaci Středočeského kraje a značnému zapo-
jení dobrovolníků, bylo možno od září 2016 za-
hájit celotýdenní program aktivit pro všechny 
věkové kategorie. Počínaje mateřským cent-
rem, přes kroužky pro předškoláky a školáky, až 
po kurzy a programy pro dospělé. Vedle toho se 
v KKCM konají jednorázové přednášky a besedy 
nebo tvořivé dílny. O prázdninách centrum hostí 
příměstské tábory.
Do budovy KKCM se v  říjnu 2016 přestěhovala 
i obecní knihovna, která zde získala větší a dů-
stojnější prostory a těší se rostoucímu zájmu stá-
lých i nových čtenářů. Za hezkého počasí je pro 
návštěvníky k dispozici i zahrada, na které je už 
devět let dětské hřiště, částečně pořízené z gran-
tu, jenž získalo Mukařov-sko. To se stará i o nové 
výsadby v zahradě a jejich průběžnou údržbu.
V  létě 2018 se na stejné adrese navíc podařilo 
otevřít Poradnu Mukařov, která se snaží pomáhat 
všem, kdo se ocitnou v situaci, s jejímž řešením 
si neví rady. Její služby se neomezují pouze na 
sociální práci, ale také na řešení problémů kaž-
dodenního života, na které klienti z  nejrůzněj-
ších důvodů sami nestačí, nebo si jen netroufají. 
Anebo se jen potřebují někomu svěřit. Všechny 
služby jsou bezplatné a stoprocentně diskrétní.
Specifickou skupinou jsou teenageři neboli nác-
tiletí. Zatímco pro mladší děti se v minulosti vy-

Nová školní budova

Nový pavilon mateřské školy
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budovalo několik hřišť, a navíc je jim nabízena 
celá řada kroužků, ti starší zatím zůstávali stra-
nou. Důvod je jednoduchý – jedná se o kompli-
kovanou skupinu, ve které se zájmy už relativně 
hodně profilují, a zároveň sílí potřeba vlastních 
aktivit bez dozoru dospělých. Už jen ze statis-
tik ale vyplývá, že s tím, jak budou odrůstat děti, 
pro které se několikrát zvětšovala škola a škol-
ka, bude přibývat i „puberťáků“. Řešení nabídky 
pro ně je v procesu zrodu, v  současné době se 
zvažuje vhodný pozemek, na kterém by mohlo 
vzniknout „teencetrum“, tedy místo pro setká-
vání a okolí nerušící aktivity této skupiny. Jak 
přesně bude vypadat, by mělo záležet hodně 
na samotných uživatelích. Podoba teencentra 
se bude tvořit na základě dotazníku mezi žáky 
druhého stupně mukařovské školy a předpoklá-
dá se, že se budou podílet i na samotné výstavbě 
a hlavně údržbě.
Vedle Kulturního a komunitního centra s knihov-
nou a programy, jako je Křeslo pro hosta, umě-
leckořemeslné workshopy či výuka hudby, se 
můžeme v  Mukařově nově pochlubit i galerií 
STARÁ ŠKOLA. Vznikla na jaře 2018 v  prosto-
rách bývalé knihovny a jejímu interiéru i prv-
ním expozicím dodal nezaměnitelný punc míst-
ní designér Jindřich Chramosta. V současné době 
galerie hostí nejen pravidelně obměňované vý-
stavy, ale slouží i jako pracoviště Czech POINTu 
a malé infocentrum.
Obec finančně podporuje také činnost ama-
térského divadelního souboru DIPONA, kte-
rý z  prostorových důvodů působí v  sousedních 

Louňovicích. Tam hraje nejen vlastní představení, 
ale po celé léto organizuje i festival amatérských 
divadelních souborů s názvem Letní louňovická 
aktivita. Nicméně nedostatek kdykoli využitel-
ného společenského sálu si v Mukařově uvědo-
mujeme stále intenzivněji, proto se už uvažuje 
o řešení. Jednou z možností by mohla být rekon-
strukce bývalé hospody na srbínské návsi, o jejíž 
získání obec v současné době usiluje.
K podpoře tradic slouží i akce konané v průbě-
hu roku. Ač některé se konají teprve několik let, 
zapustily už kořeny. Vedle celkem tradičních ple-
sů nebo mikulášských besídek je to především 
vynášení Morany, PoPoLes, dětský den s  ha-
siči, koloběžkiáda, dýňování nebo lampioňák. 
Neopominutelnou tradicí se stalo i rozsvěce-
ní vánočního stromu o první adventní neděli 
a navazující výstava betlémů zapůjčených míst-
ním občany. K  novým tradicím doufejme přibu-
de i dřevosochání, které se konalo letos poprvé, 
ale jeho připomínky zůstanou v  našich obcích 
po další léta v  podobě originálních plastik na 
kruhovém objezdu, v  mukařovském parku i na 
Žernovce u hospody.
Myslíme si, že na dvouapůltisícovou obec to není 
vůbec špatné. A může to být ještě lepší, protože 
většina výše popsaných aktivit vzniká a udržuje 
se díky dobrovolnické práci členů místních spol-
ků i jednotlivců. Všem za to patří velký dík a ti, kdo 
by se měli chuť také připojit, jsou srdečně zváni.
PhDr. Kateřina Čadilová, radní, Mukařov-sko

Akce pro rodiny – vynášení Morany

Křeslo pro hosta v KKCM
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Kandidáti do zastupitelstva obce 2018–2022

1. Rudolf semanský 
starosta obce Mukařov 
veřejný pořádek, doprava

9. Miroslav Veselý 
vedoucí technických služeb 
obce  
zeleň a veřejný pořádek

2. phDr. Kateřina Čadilová 
projektová manažerka 
zeleň, sociální a kulturní věci

10. Mgr. lukáš podaný 
podnikatel (zahradnictví) 
zeleň a veřejný pořádek

3. Ing. přemysl Zima 
místostarosta obce Mukařov, 
finance, investiční projekty

11. Jana susková 
vrchní v restauraci Jureček 
ochrana přírody a krajiny

4. Ing. petr Doležel 
manažer strategických projektů 
finance, územní rozvoj

12. Klára balínová 
pracovnice v sociálních 
službách 
sociální věci a kultura

5. Robert Hegyi 
servisní technik 
školství

13. Alena semanská 
vedoucí sestra 
v domově pro seniory 
sociální věci

6. petr březina 
vedoucí restaurace U kostela 
pořádek a bezpečnost, sport

14. Dana Gaždová 
zdravotní sestra 
kultura, akce pro děti a rodiny

7. Ing. Dana navrátilová 
podnikatelka (film a reklama) 
školství a mládež

15. Ing. patrik Třeštík 
programátor 
veřejný pořádek a doprava

8. Jakub Douša 
logistik 
zeleň, kultura, akce pro rodiny

www.mukarov-sko.cz



strana 15Tři otázky pro

Rudolfa semanského, starostu obce Mukařov
1. patříš mezi mukařovské „rodáky”, je pravda, 
že starostou byl už i tvůj dědeček?
Ano, v Mukařově žiji vlastně od narození, a upřím-
ně řečeno si nedovedu představit, že by to někdy 
mělo být jinak. Když se kolem sebe rozhlédnu, 
tak musím říci, že pohled na známé siluety lesů, 
kostela a polí ve mně pokaždé vyvolá vzpomínky 
na dětství a pocit sounáležitosti s tímhle místem. 
To ještě umocňují další vzpomínky, neboť, i když 
můj otec zemřel, když jsem byl ještě hodně malý, 
dodnes rád od jeho vrstevníků poslouchám, co 
všechno se „navyváděli“, když byli mladí. Co se 
týče dědečka, pana Rudolfa Semanského, ten sice 
na mukařovském obecním úřadě po válce praco-
val, ale starostou nebyl. Spravoval zde majetek 
po odsunutých německých občanech, a později 
měl na starosti stavebnictví a komisi místního 
hospodářství. Zajímavostí jistě je, že budova, kde 
nyní sídlí Kulturní a komunitní centrum, byla prá-
vě jednou z těch, které byly původně v majetku 
německých obyvatel, a dodnes najdeme v archi-
vu k této budově obyčejnou tužkou psané zázna-
my, které tehdy děda vedl.
A když už jsme u té historie, sahající až do sou-
časnosti, rodina mojí babičky, dědovy manželky, 
měla v Srbíně na návsi hospodu. Je to ten ob-
jekt, který teď velmi pravděpodobně obec získá 
do svého vlastnictví. Inu, svět je malý a o náho-
dy tu není nouze.
2. Funkci starosty obhajuješ už počtvr-
té, jaké zásadní změny v obci vidíš, když 
se ohlédneš zpět?
Poprvé jsem byl zvolen do zastupitelstva obce 
v roce 2002. Když si vzpomenu na rok 2006, kdy 
jsem obec ještě před skončením volebního ob-
dobí jako starosta přebíral, asi jsem vůbec ne-
domýšlel, co vše budeme muset řešit. V obci se 
dokončovala výstavba plynovodu, vodovodu 
a kanalizace, ale díky nepříliš kvalitnímu staveb-
nímu dozoru se stavby prodražovaly, obec byla 
zatížena dlouhodobými úvěry. Zjistil jsem, že 
smlouva s distribuční plynárenskou firmou je na-
prosto nevýhodná až likvidační, začínaly se ob-
jevovat první signály o nedostatečné kapacitě 
školy; návrh územního plánu byl natolik velko-
rysý, že počítal s nárůstem obyvatel na více než 

5.000 obyvatel, aniž by řešil kapacity sítí, škol-
ských zařízení nebo dopravní propustnosti úze-
mí, svoz komunálního odpadu platila ani ne tře-
tina obyvatel... Takže ty změny do dnešních dní 
vidím docela zásadní. Absolutní většinu uvede-
ných problémů se podařilo nejen vyřešit, ale pře-
devším zlepšit finanční situaci obce do té míry, že 
můžeme zadávat velké projekty, jako je výstavba 
nové školy, školky, vodovodu a kanalizace, aniž by 
to mělo negativní dopad na rozpočet. Rozvojové 
plochy územního plánu byly redukovány na úro-
veň, která odpovídá možnostem obce, a význam-
ně se zlepšil i systém odpadového hospodářství. 
Změny ale vidím i v rovině mezilidských vztahů. 
Tím, jak se ze strany obce zvýšila podpora míst-
ních sdružení, je vidět i větší chuť dělat nejrůz-
nější akce pro veřejnost. Nutno dodat, že sdru-
žení jako hasiči nebo sportovci zde fungovala již 
před tím, takže bylo na co navázat. Od té doby 
vzniklo několik dalších sdružení, dnes spolků, 
a všechny mezi sebou dokáží spolupracovat při 
přípravě těchto akcí pro veřejnost. Obec tyto 
aktivity samozřejmě podporuje a lidé tak mají 
mnohem více možností se setkávat a bavit.
3. Co bys přál Mukařovu, srbínu a Žernovce 
v nadcházejícím volebním období?
Ze všeho nejvíce bych našim obcím přál, aby se 
mohly dále rozvíjet a život v nich byl komfort-
nější. Úspěšné dokončení výstavby vodovodu již 
snad nic nezhatí a před námi je poslední z velkých 
a nezbytných projektů, výstavba kanalizace a cen-
trální čistírny odpadních vod. Pak je mým velkým 
přáním finanční prostředky, které již nebude třeba 
šetřit na tato velká díla, investovat do zkvalitně-
ní místních komunikací, dokončení sítě chodníků 
a veřejného osvětlení a zkrášlování obce. Naše 
obce i my všichni si to určitě zasloužíme.
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Výběr z významných projektů

www.mukarov-sko.cz/komunalni-volby-2018

Moderní obec s úctou k tradici

Vstřícná  
a transparentní samospráva

Moderní  
infrastruktura

Respekt k životnímu  
prostředí 

Rozvoj života v obci  
s úctou k tradici

Mukařov  Srbín  Žernovka
SDRUŽENÍ KANDIDÁTŮ

nezávislí 
kandidáti


