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Vážení spoluobčané,
v minulých komunálních volbách jsme zís-

kali v zastupitelstvu nadpoloviční většinu, 
a s tím i prostor plnit, co jsme před volbami slí-
bili. Rád bych připomněl, že přes tento jedno-
značný výsledek voleb, který by nám umožnil 
obsadit pohodlně všechny rozhodovací pozice 
našimi kandidáty, jsme nabídli místa v Radě 
obce i vedení některých výborů obce zástup-
cům dalších volebních uskupení. A nelitujeme 
toho, až na jedinou výjimku zastupitele, který 
soustavně torpédoval práci všech ostatních, 
zastupitelstvo i výbory pracovaly intenzivně 
a v ovzduší konstruktivní spolupráce. Ač se to 
teď naši političtí soupeři snaží prezentovat ji-
nak, diskuse nad konkrétními body byly věcné 
a rozhodování zastupitelstva podložené zna-
lostmi a osobním přesvědčením každého za-
stupitele, ne nějakým politickým diktátem.

Za rozhodnutí, která jsme za ty minulé čty-
ři roky učinili, za všechny projekty a investice, 
které jsme schválili (anebo neschválili), nese-
me díky většině v zastupitelstvu plnou odpo-
vědnost. Přesto jsme neměli a nemáme důvod 
obávat se „skládat účty“. Troufám si tvrdit, že 
se za volebním obdobím 2018–2022 můžeme 
ohlédnout s klidným svědomím, a to i přes to, 
že více než polovinu z něj nám život kompliko-
val covid, a po něm nárůst cen energií, materi-
álu a služeb, a nakonec i události související 
s konfliktem na Ukrajině.

Jak se již stalo tradicí, na prostřední 
dvoustránce našeho předvolebního časopisu 

najdete v leteckém snímku našich obcí grafic-
ky znázorněné projekty, které se nám podaři-
lo v uplynulém období realizovat. Člověk pro 
jedno zapomíná na druhé, a tak jsem byl sám 
překvapen, když jsem si za tímhle účelem se-
znam projektů za 4 roky vyžádal. A to na zmí-
něné dvoustraně zdaleka nejsou všechny, ale 
jen ty investičně významnější, kterým samo-
zřejmě kraluje výstavba kanalizace a čistírny 
odpadních vod, akce za více než 220 milionů 
Kč, na kterou jsme získali dotaci ve výši cca 
120 milionů Kč.

Vážení spoluobčané, snažíme se neusínat 
na vavřínech, proto v našem týmu, který i le-
tos nese do voleb název Sdružení kandidá-
tů  Mukařov, Srbín, žernovka, máme obča-
ny, které jistě znáte, neboť jsou většinou členy 
místních sdružení, nebo se na akcích pro ve-
řejnost aktivně podílejí. Kandidáty samostat-
né a sebevědomé, kteří jsou dostatečnou záru-
kou, že jim zájem a nasazení v práci pro obec 
vydrží po celé volební období.

Přeji vám šťastnou volbu, a ať již se rozhod-
nete v letošních volbách jakkoli, důležité je, 
abyste k volbám přišli. A pokud zatím nejste 
rozhodnutí, budeme rádi, když věnujete svůj 
čas četbě následujících stránek. Snad vás pře-
svědčí, že neslibujeme nemožné, ale baví 
nás měnit naše obce v krásné místo pro ži-
vot. a hlas kandidátce číslo 4 bude dobrou 
volbou pro budoucnost našich obcí.
V úctě Rudolf Semanský
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ZdraVÉ FinanCe 
• Trvale dobré hodnocení kontrolami krajského úřadu
• Dobrý úvěr na projekt kanalizace
• Čerpání dotací
MOderní ÚŘad VStŘíCnÝ k OBČanůM
• Přechod na cloudové technologie (ekonomický a doku men

tový systém, komunikace v rámci úřadu a zastupitelstva)
• Elektronická spisová služba
OteVŘená kOMunikaCe
• Nový web, adresné informování (sms, emaily)
• Odpadové účty v rámci systému Moje odpadky
• Platební portál pro místní poplatky
• Rozšíření úředních hodin Obecního úřadu
• Online zastupitelstva s možností účasti veřejnosti
• Certifikované Turistické informační centrum
• Interaktivní nástěnka na Obecním úřadu
uPraVená OBeC
• Zametací stroj, nákladní elektromobil
• Personální posílení technických služeb
• Průběžný odběr velkoobjemového odpadu 

BeZPeČí / POdPOra 
naŠiCH HaSiČů
• Stavební úpravy hasičáren

rOZuMná 
reGuLaCe 
VÝStaVBY 
• Spekulativní výstavba eliminována, 

nastaveny rozumné podmínky finanční 
spoluúčasti developerů 

uSMĚrnĚní dOPraVY 
• Zjednosměrnění ulic Na Ladech,
• Zpřehlednění dopravy v Příčné ulici 

vybudováním parkoviště před Komunitním 
centrem, organizace parkování před 
ZŠ a MŠ

PÉČe O PŘírOdu V OBCi i MiMO ni 
• Průběžná péče o zeleň
• Instalace dřevěných soch a laviček 
žiVOtOdárná VOda 
• Dílčí čištění nádrží
• Zlepšení režimu na ČOV Mukařov
neZaPOMínáMe na HiStOrii 
• Oprava a restaurování křížů
• Odhalení pamětní desky mjr. Vojtíškovi 
reVitaLiZaCe Center VŠeCH OBCí
• Zpracování projektu na revitalizaci parku 

v Mukařově, přestavbu hospody na Srbíně 
a přilehlé návsi a prostoru nad restaurací 
na Žernovce

• Údržba parku v Mukařově
eFektiVní OdPadOVÉ HOSPOdáŘStVí 
• Nádoby na tříděný odpad u všech 

nemovitostí
• Nákup vlastních nádob na směsný odpad 
• Motivační systém pro odpadové 

hospodářství

VOdOVOd a kanaLiZaCe PrO VŠeCHnY
• Dokončení vodovodu  Region Jih, 

zachování místních zdrojů vody na 
Žernovce i v Mukařově

• Zahájení výstavby kanalizace a centrální 
čistírny odpadních vod pro Srbín 
a Žernovku

• Telemetrie na ČOV Mukařov
BeZPeČnĚ PĚŠkY, na kOLe i V autĚ
• Navýšení investic do oprav komunikací, 

kvalitnější technologie
• Chodník podél Pražské ulice
kOneC teMna 
• Solární osvětlení v Dubové ulici
• Postupné dobudování osvětlení 

v rozvojových lokalitách
PÉČe O OBeCní MaJetek
• Opravy obecních nemovitostí
• Rekonstrukce obecních bytů
Pieta k ZeMŘeLÝM
• Inventura nájmů 

hrobů
• Průběžná péče 

o hřbitov  
dřeviny, chodníky

dOBrá ŠkOL(k)a ZákLad žiVOta 
• Průběžná obnova areálu škol
• Projekt nové tělocvičny

• Systematické plánování investic do škol
• Nové nastavení spádového školského obvodu
• Revitalizace zahrady MŠ
kniHY neJSOu PŘežitek 
• Automatizace Obecní knihovny, eknihy, dataprojektor
• Spolupráce knihovny s MŠ a ZŠ, Klub čtenářů
SPOrt, VZdĚLání a ZáBaVa PrO VŠeCHnY GeneraCe 
• Podpora TJ Sokol
• Podpora SDH Mukařov a Žernovka – mladí hasiči a kulturní akce
• Podpora ASTRA Praha – taneční kurzy
• Nové kroužky a kurzy v KKCM
• Zřízení poboček dvou ZUŠ 
CíLená POMOC OBČanůM Ve SVíZeLnÝCH SituaCíCH 
• Provozování sociální Poradny Mukařov
• Aktivní pomoc běžencům z Ukrajiny 
žiJeMe tu SPOLu 
• Operativní pomoc v době pandemie
teenaGeŘi náM neJSOu JednO 
• Speciální program pro teenagery v KKCM
aktiVní deMOkraCie 
• Dvě kola navrhování participativních projektů
POdPOra kuLturníCH ZaŘíZení a akCí 
• Koncerty, divadelní spolek DIPONA, Pouťový festival, 

Dřevosochání
• Stálá galerie STARÁ ŠKOLA s celoročním výstavním 

programem
MYSLíMe GLOBáLnĚ, žiJeMe LOkáLnĚ 
• Jarmark regionálních a lokálních producentů
• Rozšiřování sítě obchodů a služeb
CHYtrá eVrOPSká VeSniCe
• Mukařov členem Sítě chytrých vesnic a pilotní vesnice 

projektu Smart Rural 21

Dostupná 
a chytrá 

infrastruktura

Otevřený úřad 
a transparentní 
samospráva

Péče o prostředí, 
ve kterém žijeme

Kvalitní život pro 
všechny generace
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Máme na co navazovat a neslibujeme nemožné
V nadcházejících komunálních volbách se bu-
deme rozhodovat mezi čtyřmi subjekty, které 
se snaží získat právě váš hlas. O místo v zastu-
pitelstvu usiluje 60 občanů, kteří mají větší či 
menší zájem se podílet na dalším rozvoji naší 
obce. Voličům prezentujeme různé vize a projek-
ty na zlepšení našeho života v Mukařově, Srbíně 
a Žernovce. 

Z praxe je vidět, že kandidáti do voleb vstu-
pují s různými představami o rozvoji obce. 
O vaše hlasy se tak například znovu uchází 
i stávající zastupitel, který se po celé období 
svého mandátu snažil očerňovat vedení obce, 
posílal nespočet podnětů k šetření či kontro-
le krajským institucím, státním úřadům, mini-
sterstvům a Policii ČR. Názorová různorodost 
je v zastupitelstvu jistě žádoucí, nelze ji však 
zaměňovat s cílenou destrukcí. Významná 
většina zastupitelů však pracovala poctivě 
a vytrvale. Dokládá to alespoň množství rea-
lizovaných či započatých projektů. Bez zdra-
vých obecních financí by však veškerá snaha 
a píle nebyla zdaleka tak úspěšná. 

Pojďme si připomenout alespoň ty nejzá-
sadnější akce končícího volebního období, 
v němž jsme se soustředili na tři základní ob-
lasti rozvoje obce. 

Oblast první: dobudování klíčové infrastruk-
tury obce. Jmenovitě: vodovod, kanalizace 
a čistírna odpadních vod. Výstavba klíčové 
infrastruktury je řešena nadčasově, s ohle-
dem na předpokládaný rozvoj našeho území, 
a také na závazné dokumen-
ty, jako je například územní 
plán naší obce. Ve velké čás-
ti obce už nejsme závislí na 
dodávkách vody z vlastních 
studní. Bohužel jsou stále 
ještě lokality, kde občané 
jsou doslova rukojmí sou-
kromého subjektu. I zde již 
obec nabídla zúčastněným 
stranám převzetí infrastruk-
tury a zajištění kvalitní do-
dávky pitné vody. Co se týče 
výstavby kanalizace a čistír-
ny odpadních vod, ta v sou-
časné době probíhá. Děláme 

všechno proto, abychom drželi harmonogram 
výstavby a rozpočet. Investiční akce dosahu-
je úctyhodných 234 mil. Kč, které jsou finan-
covány z vlastních zdrojů obce, ze Státního 
fondu životního prostředí ČR a dlouhodobým 
investičním úvěrem s dobou splatností 25 let. 
S ohledem na dnešní ekonomické a úvěrové 
prostředí se fixní úroková sazba na 15 let ve 
výši 2,14 % p. a. jeví jako výborné rozhodnutí. 

Oblast druhá: průběžné investice do rozvoje 
a udržení funkční základní a mateřské ško-
ly. V tomto volebním období jsme napříč vše-
mi třemi volebními uskupeními, která dostala 
na podzim roku 2018 vaši důvěru, řešili otáz-
ku dalšího rozvoje školního areálu. Myslím si, 
že jsme se shodli na konceptu, jak dál pokra-
čovat. Další rozvoj nebude levnou záležitostí 
a bez skutečné podpory ze strany státu se těž-
ko dočkáme zásadní změny. 

Oblast třetí: zlepšili jsme prostředí pro komu-
nikaci občanů s obecním úřadem. Ukáži to na 
zdánlivé drobnosti, jakou je přehled o neuhra-
zených obecních poplatcích. Pokud chcete za-
platit jakýkoliv poplatek (třeba za pejska nebo 
popelnici), kliknete na webu www.mukarov.cz, 
na sekci „Obecní úřad a samospráva“, vybere-
te „Zaplatit poplatky“.  Přihlášení provedete 
přes službu Bankovní Identita. Z nabídky si 
vyberete svou banku, přes ni dojde k ověření 
vaší osoby a bezprostředně získáte přehled 
o svých nezaplacených poplatcích. Následně 
provedete úhradu bez nutnosti návštěvy 
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obecního úřadu. Nejste-li fanou-
šek těchto moderních technologií, 
máte i nadále možnost si osobně 
zajít na úřad. Pokud vám úřední 
hodiny nevyhovují, lze se domlu-
vit i na jiném čase.  

Zlepšili jsme svoz odpadů. Pamatu-
jete, kdy jsme se v minulosti rozči-
lovali na přeplněné popelnice a nad 
nepořádkem kolem nich? Dnes už 
je to minulostí. Každý máme doma 
barevné popelnice a u svých dveří 
si třídíme odpad.  

Zároveň jsme soustavně podpo-
rovali místní spolky a dobrovol-
né organizace, které se podílí na 
zlepšení kulturního a společen-
ského života v naší obci. 

Na hranicích naší obce směrem na Louňovice 
se chystá na jaře 2023 otevření moderní pro-
dejny LIDL, což nám všem výrazně zlepší 
nabídku potravin a zboží, zvýší konkurenci 
a ušetří nám spoustu času, neboť odpadne 
cestování do okolních měst.

a jak se budou vyvíjet obecní finance v dal-
ších letech?  Na příjmové stránce rozpočtu 
jsme závislí na kondici naší ekonomiky a tzv. 
rozpočtovém určení daní, kdy peněžní pro-
středky z celostátního hrubého výnosu z daní 
jsou sdílené se státním rozpočtem a jsou 

převáděny do rozpočtů obcí a krajů ve výši, 
která odpovídá procentnímu podílu na celo-
státním hrubém výnosu daní. na místní úrov-
ni jsme upravili systém finančních příspěvků 
v rámci Zásad pro výstavbu na území obce 
Mukařov, které obci musí zaplatit investoři do 
nemovitostních projektů. Tímto způsobem 
zvýšíme objem finančních prostředků, kte-
ré přitečou do naší obecní pokladny a budou 
zdrojem pro spolufinancování dalších rozvojo-
vých programů pro modernizaci školního areá-
lu, vylepšení stavu komunikací či cyklostezek, 
opětovném nastartování výstavy obecních 
bytů, rozvoje elektromobility, nebo novinky, 
která se objevuje v městech a obcích vyspě-
lé západní Evropy, komunální energetiky zalo-
žené na obnovitelných zdrojích.

Prokázali jsme, že jsme osvědčený tým, 
který má vize, umí je přetavit do konkrét-
ních projektů a ty následně také realizo-
vat. Sdílíme osobní i profesní zkušenos-
ti, známe naši obec, chceme ji posunut 
k lepšímu místu pro život našich občanů. 
Jsme otevřeni diskusi a jiným konstruktiv-
ním názorům.
Ing. Petr Doležel,  
zastupitel, předseda finančního výboru obce 
a dobrovolný hasič
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žijme chytře a kvalitně
V Mukařově žiju v součtu asi polovinu svého ži-
vota, z dětství ho pamatuji jako skutečnou vesni-
ci, kde se všichni znali jménem. Dnešní Mukařov 
(Srbín a Žernovka) má více než dvojnásobek 
obyvatel a se současnými 3 000 se ocitl v mnoha 
směrech na rozhraní mezi vesnicí a městem. 

Každý máme v životě jiné priority, a tudíž 
i představa o spokojeném, či „kvalitním“ živo-
tě, jak se teď s oblibou říká, se může diametrál-
ně lišit. Obecně se asi shodneme, že kvalitní 
život je život v bezpečí a dostatku, s lidmi, kte-
ré máme rádi, s možností rozvíjet své zájmy 
a záliby, a s jistotou, že vím, kde hledat pomoc 
a oporu v případě, že se dostanu do nějaké-
ho problému.

Jak ale na to? Koncept chytrých ves-
nic nemá ambice instalovat technologie 

za miliardy, ale využívat dostupné prostředky 
a nové přístupy, kdekoli to může pomoci, aby 
se v dané obci lépe žilo. Což může mít, v závis-
losti na místní situaci, skutečně velmi různo-
rodou podobu. 

Mukařov se stal v roce 2019 členem celo-
evropské Sítě chytrých vesnic, a díky tomu 
i jednou z prvních pilotních obcí zapojených 
do projektu SMART RURAL 21, financované-
ho Evropskou komisí, který pomohl celkem 
21 vesnicím po celé Evropě zpracovat a začít 
naplňovat jejich „chytré“ strategie. 

Více o naší strategii se lze dočíst na webu 
www.mukarov.cz v Sekci Obecní úřad a samo-
správa > Na čem pracujeme > Mukařov – chyt-
rá vesnice 21. století, velmi stručně se výstupy 
strategie dají shrnout do několika okruhů:

1) Zvýšení efektivnosti procesů státní správy a otevření obecního úřadu pro online 
komunikaci 
Vedle zásadní změny řešení uvnitř úřadu a zastupitelstva (přechod na cloudové technolo-
gie), která je ovšem pro občany neviditelná, se podařilo:
a) ve spolupráci s Komisí pro digitalizaci navrhnout a zprovoznit nový web obce; na rozdíl 

od běžných obecních webů využívajících prefabrikované řešení, náš je postaven na plat-
formě přizpůsobené naší obci na míru, a je průběžně optimalizován 

b) zavést online platební portál pro místní poplatky, kde si mohou občané vyřešit své zá-
vazky vůči obci stejně pohodlně, jako nakupují na e-shopu

c) změnit způsob adresného informování občanů – e-maily, sms – nyní je navázaný pří-
mo na správu webu

2) Zapojení aktivních občanů do komunitních projektů 
V rámci realizace projektu SMART RURAL 21 jsme zkoumali některé hotové nástroje pro 
komunitní plánování, pro potřeby Mukařova se ale nakonec ukázaly jako příliš komplikova-
né. Soustředili jsme se proto na 
a) participaci občanů v rámci navrhování projektů na zvelebení obce – hlasování online 

na webu obce, případně na podpisovém archu na obecním úřadě, proběhla dvě kola 
participativních projektů

b) cílenou práci s problematickou skupinou teenagerů, založenou na online průzkumu zá-
jmu mezi rodiči i samotnými dětmi; od června 2021 se v KKCM pořádají programy pro 
teenagery, od října 2021 pravidelně, vedle volné zábavy se zapojují i do „obecních“ ak-
tivit – příprava dárků a tvoření se seniory v Charitním domově, úklid obce, pomoc při ak-
cích v KKCM a prezentace výrobků na Pouťovém festivalu. Díky projektu SMART RURAL 
21 jsme s menší skupinkou dokonce vyjeli na studijní cestu do Irska 

3) Odpovědný přístup k životnímu prostředí 
Ač se to může zdát zanedbatelné, alespoň trochu může stav životního prostředí ovlivnit 
opravdu každý z nás tím, co si z přírody bere a co do ní vrací. 
a) Zcela hmatatelným důkazem jsou odpady, kterých každoročně vyprodukujeme desítky 

kilogramů. Otázku „kam s ním?“ řešil už kdysi básník Jan Neruda, a protože odpověď 
není vůbec jednoduchá, lepší je se zamyslet, co můžeme udělat pro to, aby odpadu bylo 
celkově méně. To je hlavní smysl Motivačního a evidenčního systému pro odpadové 

https://www.smartrural21.eu/
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hospodářství, díky němuž můžeme v odpadových účtech na www.mojeodpadky.cz 
všichni sledovat, kolik odpadu jsme vyprodukovali, a pokud prokazatelně třídíme plast 
a papír (což není problém, protože u nás mají všichni možnost dostat nádoby na tříděný 
odpad až k domu), a daří se nám celkové množství odpadu omezovat, můžeme získat 
odměnu v podobě sníženého poplatku za likvidaci odpadu.

b) Další zátěž životnímu prostředí působíme nesporně tím, co vypouštíme do kanalizace. 
Aktuálně zažívá podstatná část našich obcí strasti s její výstavbou, ale již za rok by se 
v dosud nenapojených lokalitách měli dočkat alespoň zkušebního provozu nové čistírny 
odpadních vod. Potěšitelné je, že po výměně provozovatele čistírny v Mukařově, kterou 
nyní spravuje společnost spoluvlastněná i obcí Mukařov, se daří (také za použití smart 
řešení) výrazně zlepšovat kvalitu vody vypouštěné do kaskády Babických rybníků. 

Jako čtvrté téma bylo zamýšleno snižování dojíždění za prací, v Kulturním a komunitním jsme 
chtěli nabídnout prostor, který lze sdílet pro kancelářskou práci nebo pracovní schůzky. Dříve, 
než jsme jej stihli začít realizovat, přišel první covidový lockdown a povinný home-office všu-
de, kde to dávalo aspoň trochu smysl. Pracovat z domova najednou museli skoro všichni, my 
jsme si ale o to více uvědomili, že síla unikátního projektu kulturního a komunitního centra 
Mukařov je v propojování lidí, vzdělávání, setkávání, sdílení radostí i strastí.

kkCM, které právě vstupuje do svého sedmé-
ho roku existence, vyrostlo z Mateřského cen-
tra Mukařov-sko postupným přidáváním vol-
nočasových a vzdělávacích aktivit pro další 
věkové skupiny. Propojením s Obecní knihov-
nou, která je nejen automatizovaná, ale od mi-
nulého roku vybavená i plátnem a dataprojek-
torem, se rozšířil kulturní potenciál a možnosti 
pořádání besed, přednášek i tematických pro-
gramů pro děti ze školy a školky. Další sdíle-
ný prostor poskytuje zázemí nejen sociální 
Poradně Mukařov, která funguje stále více 
i terénně, a ročně poskytne služby více než 
80 klientům, ale i dříve zmíněnému klubu pro 
teenagery, a nově také logopedické poradně, 
hudebním kurzům nebo výuce češtiny pro bě-
žence z Ukrajiny, kteří zakotvili v naší obci.

Pro kvalitní, tedy spokojený a naplněný život, 
je potřeba víc než fungující infrastruktura nebo 
zajištění základních potřeb. Už jsme to jednou 
jmenovali: bezpečí a dostatek, život s těmi, kte-
ré máme rádi, možnost rozvíjet své zájmy a zá-
liby. Zázraky neumíme, ale díky bezvadnému 
týmu lektorek a lektorů, koordinátorek, knihov-
nic a sociálních pracovnic v KKCM, nabídnout 
pomocnou ruku v nouzi i pozvání ke sdílení ra-
dosti z učení a setkávání ano. A to v dnešní ne-
jisté a pro mnohé bolavé době není vůbec málo!
Kateřina Čadilová,  
místostarostka, zakladatelka MC Mukařov-sko a 
(čestná) ředitelka KKCM
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Jak volit ve volbách v pátek a sobotu 23. a 24. září 2022
Volební místnost bude v Základní škole Mukařov. 
Zastupitelů se volí 15, možností, jak volit, je několik:

1. Pokud chcete maximálně podpořit svou nejoblíbenější „stranu“, udělejte tzv. „velký kří-
žek“ nahoře u jejího názvu – tím této straně připadne všech 15 hlasů.

2. Pokud chcete vyjádřit podporu jedné „straně“, ale současně byste rádi v zastupitelstvu 
viděli i kandidáta z jiné, můžete udělat „velký křížek“ u jedné ze stran a k tomu udělat kří-
žek 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 udě-
líte 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 opravdu 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, nej-
lepší volbou je velký křížek před jeho názvem.

Legenda k mapě projektů realizovaných v období 
2018–2022

1. Výstavba kanalizace a ČOV (dotace SFŽP ČR)
2. Rekonstrukce komunikací 

po vodovodu, Žernovka
3. Zastřešení sportovního hřiště u ZŠ Mukařov 

včetně osvětlení
4. Dostavba vodovodních řadů Žernovka, Srbín
5. Renovace technologie úpravny vody Mukařov
6. Pořízení čistícího vozu technických služeb obce
7. Nový povrch ulice U Zelené cesty, Mukařov-

Babice (investor KÚ Střč. kraje)
8. Komplexní oprava ul. Spojovací, Mukařov 

(dotace MMR ČR)
9. Výstavba chodníku ul. Pražská, Mukařov (dotace 

IROP, MMR ČR)
10. Výstavba-prodloužení chodníku u Penny, Srbín
11. Výstavba veřejného osvětlení Dubová, Mukařov
12. Oprava křižovatky Do Chobotu, Bezová, Srbín
13. Rekonstrukce dešťové kanalizace Na Dolách, 

Kopretinová, Srbín
14. Parkoviště u komunitního centra 

KKCM, Mukařov
15. Oprava a rekonstrukce veřejného osvětlení 

Choceradská, Srbín
16. Výstavba veřejného osvětlení Do Chobotu, Srbín

17. Galerie Stará škola, turistické infocentrum, 
pracoviště CzechPOINT

18. Oprava a rekonstrukce VO Na Pískách, Srbín
19. Zkapacitnění dešťové kanalizace Bezová, Srbín
20. Zajištění provozu kompostárny pro svoz 

bioodpadu, Srbín
21. Rozšíření a zkvalitnění povrchu stezky Žernovka
22. Rekonstrukce kanalizace Na Ladech, Mukařov
23. Odvodnění ulice K Rybníčku, Žernovka
24. Nové stanoviště kontejnerů za prodejnou 

Enapo, Mukařov
25. Modernizace klubovny SDH Žernovka
26. Dotace na zateplení budovy SDH Mukařov
27. Nový povrch ul. Šípková, Srbín
28. Dokončení změny č. 1, Územního plánu obce
29. Zahájení změny Územního plánu obce č. 2
30. Opravy místních komunikací Mukařov
31. Chodník Bezová-Luční, Srbín
32. Zavedení systému door to door (nádoby na 

tříděný odpad ke každému domu)
33. Podpora výstavby prodejny LIDL
34. Pokrytí center obcí veřejnou Wi-Fi
35. Přechod pro chodce Doubecká, Žernovka
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naši kandidáti a jejich priority

1. rudolf Semanský 
54 let, starosta obce, 
žernovka 
zkvalitnění místních 
komunikací, bezpečnost 
v obci a v dopravě, 
komunikace s občany

2. Phdr. kateřina Čadilová 
58 let, projektová manažerka, 
Mukařov 
kvalita života v obci jako synergie 
dobrého životního prostředí, sociálních 
jistot, celoživotního vzdělávání 
a sousedské komunity

3. ing. Přemysl Zima 
43 let, finanční účetní, Srbín 
investiční a finanční plánování, 
rozpočtování, kontrola plnění 
rozpočtů, zlepšení kvality vody 
a stavu vodních děl, rozvoj veřejných 
prostranství

4. ing. Petr doležel 
51 let, manažer, Mukařov 
odpovědná finanční politika obce

5. Petr Březina 
53 let, podnikatel, Mukařov 
podpora spolkům a bezpečnost6. František Polesný 

64 let, důchodce, žernovka 
veřejná zeleň a životní, 
dobré mezilidské vztahy

7. Marek Podroužek 
41 let, manažer v obchodu 
a logistice, Mukařov 
volnočasové aktivity zejména dětí, škola

8. Miroslav Veselý 
49 let, vedoucí technických 
služeb obce, Srbín 
odpady, zeleň, veřejný pořádek 9. Bc. Jakub douša 

41 let, vedoucí skladové 
logistiky a nákup junior, Srbín 
kultura, akce pro veřejnost

10. ing. Patrik třeštík 
46 let, programátor, Srbín 
finance, IT otázky, 
životní prostředí 11. Petr Houdek 

44 let, obchodní zástupce, 
Mukařov 
spolkový život, akce pro veřejnost12. ing. dana navrátilová 

48 let, odborný referent 
samosprávy, Mukařov 
zkvalitňování komunikace obce 
a obecního úřadu

13. ing. Markéta Vrtišková 
41 let, datový analytik, Mukařov 
doprava v obci i mimo ni

14. alena Semanská 
58 let, vrchní sestra v domově 
se zvláštním režimem, 
Mukařov 
kvalitní sociální péče pro všechny

15. dana Gaždová 
48 let, zdravotní sestra, Srbín 
dobré vztahy mezi lidmi, sousedské akce
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Zeleň a památky Mukařovska
Velikým kladem našich obcí jsou stále ještě po-
měrně souvislé plochy zeleně, které se v posled-
ních letech ale začínají narušovat – jednak vli-
vem rozrůstající se výstavby, a jednak i klimatem. 
O zeleň je proto potřeba aktivně pečovat.

Podařila se pěkná i funkční výsadba 
u Kulturního a komunitního centra, kde se 
dále uvažuje o centrálním listnatém stromě, 
který by zastínil dětské hřiště a vnesl do pro-
storu více intimity. Podobný prostor se nachá-
zí v prostorách kolem Mateřské školy, kde by 
mohly vzniknou aleje pro zastínění cest pro 
pěší i samotného areálu školky, a posloužily 
by i při konání trhů a pouťových akcí. V areá-
lu Základní školy bylo započato s asanací pře-
stárlých dřevin, které tak jako tak stály v ces-
tě budoucí výstavby. Navíc přestárlé túje jsou 
častým místem hnízdění vos a spad pod nimi 
je ideálním inkubátorem klíšťat. V plánu je dal-
ší výsadba k doplnění živých plotů pro snížení 
pronikání prachu a hluku z přilehlých komuni-
kací. Zde bude nutný pečlivý výběr sortimen-
tu dřevin. Po několikerých setkáních s občany 
se podařilo víceméně ustálit koncept revitali-
zace návsi – náměstíčka před OÚ. Tato akce 
bude naším úkolem v příštích letech, aby-
chom konečně měli hezký oficiální střed obce. 
S tím přímo souvisí sanace vodní nádrže pod 
návsí, která již proběhla a okolí bylo také vy-
čištěno.  Zelené pásy by mohly oddělit i silni-
ci a chodníky na hlavním tahu na Prahu, aby 
chodci ale i obyvatelé přilehlých nemovitostí 
byli více chráněni před hlukem a prachem ze 
vzrůstajícího provozu, po revitalizaci volají 
také zastávky MHd, pokud se podaří získat 
přilehlý pozemek do vlastnictví obce.

Mým přáním je ponořit naše obce do 
zeleně... nemáme tu mnoho vodních ploch 
a vodní toky nemáme de facto žádné. Možná 
je to plus vzhledem k záplavám v posledních 
letech..., ale stromy a zeleň všeobecně jsou 
základním předpokladem pro zachování pří-
jemného a kvalitního životního prostředí.

Životní prostředí v obcích ale netvo-
ří jen příroda, ale také památky, svědčící 
o naší historii. Nemáme sice památky formá-
tu Hradešína nebo Tismic (když připomenu 
jen ty nejvýznamnější v okolí), ale máme jich 

víc, různorodějších, včetně moderních, dotvá-
řejících prostor, ve kterém žijeme.

U bývalé křižovatky – dnes kruhový objezd 
máme votivní kříž, relativně nově byla odhale-
na pamětní deska příslušníkovi raF majo-
ru karlu Vojtíškovi na domě čp. 23 za účasti 
jeho dětí a dalších pamětníků. Je potěšitelné, 
že se vrací život do tzv. „tyršova domu“, který 
jeho noví majitelé začali rozsáhle rekonstruo-
vat. Možná by stálo za úvahu umístění desky 
s připomínkou pobytu tohoto buditele v naší 
obci na nové místo tak, aby byla veřejnosti 
i pozornosti lépe přístupná.

Úprava okolí probíhá i u právě se navrátivší-
ho kříže na rozcestí u mlýna na Žernovce, kte-
rý byl stejně jako další dva kříže v Mukařově 
(u kostela a na hřbitově) v nedávné době re-
staurován. U toho žernovského přibyla lavička 
a finální terénní úprava bez trávníku a s výsad-
bou, které vyhovuje exponovaná lokalita.
František Polesný,  
zahradník a člen Výboru pro životní prostředí
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Zelená je tráva…, fotbal to je hra…, aneb dětský fotbal 
v Mukařově
Fotbal má v Mukařově dlouhou tradici. Klub TJ 
Sokol Mukařov byl založen již v roce 1920, čili 
před dvěma lety jsme slavili stoleté výročí.

Před několika lety jsme se s několika další-
mi tatínky (vesnický mládežnický fotbal sto-
jí a padá se zapojením převážně rodičů dětí), 
rozhodli znovu nastartovat dětský fotbal 
v Mukařově. Začali jsme tedy skutečně od za-
čátku, s těmi nejmenšími dětmi okolo 5–6 let, 
tedy od školičky, a postupně jsme začali ob-
novovat kategorie pro starší děti, tj. přípravky 
a žáky, a snad se nám brzy podaří obnovit i do-
rostenecký tým. Tímto způsobem se tedy sna-
žíme vychovávat děti, aby reprezentovaly naši 
obec od dětských až do mužské kategorie tak, 
jak tomu bylo v minulosti. To znamená, aby 
v mužské kategorii hrálo co nejvíce našich od-
chovanců. Samozřejmě nám také dělá velikou 
radost, když se podaří některému z dětí, kte-
ré jsme trénovali, uchytit ve větších klubech, 
což se děje. 

Začali jsme tedy založením školičky, ná-
sledovala mladší přípravka, starší přípravka, 
mladší žáci, a v loňské sezóně, tedy po ně-
jakých osmi letech, jsme přihlásili i kategorii 
starších žáků. Ve všech kategoriích se pohy-
bujeme v okresních soutěžích, přičemž v aktu-
ální sezóně se podařilo týmu mladší přípravky 
obsadit krásné druhé místo, a mladší žáci ve 
své kategorii skončili čtvrtí.

Na počátku bylo jen několik málo dětí, 
díky náborům a dalším aktivitám pro zvýšení 

povědomí o našem klubu dnes naše základ-
na čítá zhruba 40 dětí ve věku 5 až 13 let. 
Také trenérský tým se rozrostl, takže jsem 
rád, že každý náš tým má minimálně 2 trené-
ry. Trénujeme celoročně dvakrát až třikrát týd-
ně (s výjimkou několika týdnů během letních 
prázdnin), když počasí dovolí, co nejvíce venku 
na hřišti. Během zimy trénujeme v sokolovně 
a v nafukovací hale u Základní školy, za což 
jsme velice rádi. O víkendech máme zápasy 
či turnaje, na jaře a na podzim mistrovské, bě-
hem zimy přátelské. 

Chtěl bych poděkovat rodičům a také Sokolu 
Mukařov za podporu, zejména tu finanční, díky 
které můžeme dětem pořizovat dresy, míče 
a další vybavení, které pomáhá kvalitě a zpes-
tření tréninků.

A na úplný závěr bych rád pozval všechny 
děti, které by si fotbal chtěly vyzkoušet, aby 
přišly na některý z našich tréninků, ať již se 
jen podívat, či se rovnou zapojit, jste vítáni! 
Jak jsem již zmiňoval výše, nejde zde čistě jen 
o fotbal, ale i o pohybová cvičení, zvyšování fy-
zické i psychické odolnosti, o vytváření sociál-
ních vazeb v obci, a hlavně o čas strávený ven-
ku na hřišti s mičudou, bez mobilu a dalších 
vymožeností dnešní doby.
Marek Podroužek,  
trenér a hrdý člen TJ Sokol Mukařov
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na mukařovský úřad se můžete spolehnout
Ne, rozhodně to není nadnesené prohlášení. 
Zakládáme si na tom, že Obecní úřad v Mukařově 
je tu především pro vás, občany našich obcí. 

Proto je pro nás samozřejmost být vám k dis-
pozici 24 hodin denně a v rámci možností ve 
stejném rozsahu i pomáhat, nebo alespoň po-
radit, odpovědět na dotazy a řešit situace, které 
přináší život. Je zcela samozřejmé, že na telefo-
nu jsme všichni tři, starosta nebo místostaros-
tové, k dispozici v jakoukoli denní i noční hodi-
nu, sedm dní v týdnu, a mnoho z vás se mohlo 
přesvědčit, že se vždy snažíme pomoci.

Naštěstí vážných situací, kdy se na nás ob-
racíte, není příliš mnoho, a tak se často jedná 
spíše o zatoulané psy, nejrůznější technické 
poruchy, sousedské spory a podobně. V těch 
opravdu těžkých situacích, jako jsou živelné 
události, nehody a jiná neštěstí, asi nemusím 
připomínat, že se snažíme nejen okamžitě po-
máhat, ale následně například i organizovat 
sbírky pro poškozené atd.

S pomocí jsme neváhali ani v první vlně 
covidu. Obecní úřad se snažil pomáhat od sa-
mého začátku, kdy mnoho z vás šilo ochran-
né roušky, hlavně s organizací a distribucí, ale 
především jsme téměř do všech domácností 
zdarma distribuovali desinfekční roztok Anti-
covid, včetně rozprašovače. V té době ještě 
Krajský úřad ani ministerstva nebyla schopna 
obcím pomoci, a tak i když nebylo vůbec snad-
né tento roztok ani rozprašovače sehnat, po-
dařilo se a osobně jsme pak Anti-covid rozvá-
želi do domácností po našich obcích.

Poněkud smutné je, že i v této situaci se uká-
zala nešťastná povaha jednoho zastupitele, 
který na Krajskou hygienickou stanici násled-
ně poslal udání, že lahvičky s Anti-covidem 
distribuované první den nebyly označeny řád-
ným symbolem. A poté, co mu pracovnice „hy-
gieny“ sdělila, že to není v této době až takový 
prohřešek, a obec to již napravila, poslal další 
udání. Tentokrát na Ministerstvo zdravotnic-
tví, kde si stěžoval na hygienickou stanici, jak 
to, že obci nedala pokutu...

Možná si to ne každý uvědomí, ale vizitkou 
obce je mimo jiné fungující jednotka hasičů. 
Obec sice má povinnost zajistit požární ochra-
nu, ale již ne požární jednotku. My jsme hrdým 
zřizovatelem hned dvou hasičských jednotek, 

jejich činnost financujeme, a chceme, aby se 
naši hasiči ze strany obce cítili podporu. Vy se 
pak můžete spolehnout, že v případě potřeby 
jsou to právě oni – naši hasiči, kteří přijedou 
pomoci nejen s ohněm, ale také s povodněmi, 
popadanými stromy, první pomocí, nebo pátrá-
ním po ztracených osobách.

Další možností pomoci, na kterou nesmíme 
zapomenout, je sociální Poradna Mukařov, 
služba zřízená spolkem Mukařov-sko a finanč-
ně podporovaná obcí. Profesionální pracov-
nice poradny jsou připraveny přímo pomoci 
občanům, kteří se dostali do těžké životní situ-
ace, případně jim zprostředkovat další pomoc. 

Na mukařovský úřad, na nás, se zkrátka mů-
žete obracet 24 hodin denně, nejen o úředních 
hodinách. Asi sami ze zkušenosti víte, že obec-
ní úřad s vámi komunikuje osobně, telefonicky, 
e-mailem, případně elektronickými formuláři, 
a to prakticky denně a v různou denní dobu. 
Komunikace rozhodně není omezena úřed-
ními hodinami. A i když lze díky modernizaci 
našeho úřadu většinu záležitostí vyřídit elek-
tronicky, pokud je přeci jen nutno přijít osob-
ně, máme snahu vám vyjít vstříc i mimo úřední 
hodiny, což jistě nemálo z vás může potvrdit.

Obec se však rozrůstá, a tak už ne každého 
známe osobně, proto se raději ptáme, zda jste 
občané naší obce, jinými slovy, zda jste v naší 
obci přihlášeni. Občanům, kteří přihlášeni ne-
jsou, se samozřejmě osobně věnujeme také, 
zde ale prosíme o dodržování úředních hodin.

Pro naše občany se řídíme heslem: „pokud 
jsem tu, vždy mám čas tě vyslechnout“
Rudolf Semanský,  
starosta
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Máme nejen historické úspěchy, ale i vizi do budoucna
Představuji vám vizi našeho volebního sdružení 
„Mukařov v roce 2052“. Proč 2052? Je to rok, kdy 
bude naše obec slavit výročí 700 let od první pí-
semné zmínky.

Smart city – chytré technologie 
ve službě občanů
Lampy v noci nesvítí zbůhdarma do oken, ale 
jen na hlavních silnicích, a zdůrazňují prvky 
veřejných prostranství, zatímco v obytných 
zónách se rozsvěcují a zhasínají podle pohy-
bu chodců. Samozřejmostí je podpora auto-
nomních elektro-vodíkových dopravních pro-
středků, které mají své uplatnění minimálně 
na trasách mezi nejvíce frekventovanými mís-
ty. Mobiliář vám dovede nabít mobil nebo ko-
loběžku Odečet a správa vodoměrů probíhá 
plně automatizovaně, všechna zařízení dokáží 
samočinně identifikovat a ohlásit své poruchy, 
či rovnou objednat opravu nebo výměnu klíčo-
vých komponent.

komunitní energetika
Elektřina pochází z velké části z obnovitelných 
zdrojů a na její výrobě se podílí celé společen-
ství obce, ať jsou to solární panely na vhodně 
umístěných veřejných i soukromých budo-
vách, na městském mobiliáři, několik výkon-
ných větrníků a malá elektrárna zpracovávají-
cí přebytky odpadů, které nestačí domácnosti 
využít v podobě kompostu, nebo nejsou jinak 
využitelné. 

Cirkulární ekonomika
Podpora lokálních podnikatelů a aktivit, 
kde odpad jednoho procesu funguje jako 
vstup procesu dalšího, se stala nutností. 
Co se nespotřebuje, zkompostuje se a vrá-
tí zpět do půdy k další zemědělské výrobě, 
nebo je s vytříděnou částí ostatních vhod-
ných odpadů je moderní technologií přemě-
něno v elektrickou energii. A ta je vstupem 
pro mnoho dalších využití. Důležitou roli má 
i místní měna, díky které je možné motivo-
vat dodavatele i spotřebitele k využití lokál-
ního obchodu.

Čisté a udržitelné životní prostředí
Hlavní zásobárnou hospodářské vody jsou 
revitalizované vodní nádrže, které ji udržují 
kvalitně čistou pro zavlažování i koupání, a to 
kombinací takřka bezúdržbových kořenových 
čistíren a moderních filtračních zařízení k od-
straňování nadměrné mikrobiologické zátě-
že. Využívají se hrázky na potocích, suché 
poldry a průlehy, který dokáží zadržet prudké 
přívalové srážky, které je možné využít k za-
vlažování. Lesy umí lépe vzdorovat stále čas-
tějším požárům díky pestré druhové skladbě 
porostu, která nahradila dřívější nevhodné 
monokultury.

Moderní komunikace veřejné správy
Veškeré veřejnosprávní agendy a úkony je 
možné vyřídit z mobilních telefonů odkudkoliv. 
Ať už jde o bydlení a pobyt, řízení odpadového 
hospodářství, účast ve volbách, či vystavování 
a zasílání nejrůznějších žádostí, povolení a po-
tvrzení. Systém požadavky rozesílá přísluš-
ným pracovníkům a vy máte přehled o tom, 
kdo co řeší.

Veřejná prostranství 21. století
K zajištění čistých a bezpečných veřejných 
prostranství slouží bezobsluhové systémy pro 
sekání, údržbu a čištění veřejných ploch a ko-
munikací, monitorovací systém instalovaný 
na vybraných veřejných místech či městském 
mobiliáři pro předcházení vandalismu a ško-
dám. Proti tomu se též osvědčily ochranné 
samočistící nátěry použité na vybraných ve-
řejných místech. V kombinaci s obecní poli-
cií, která i díky monitoringu nemusí být vždy 
a všude, je to ideální. 

...tedy pokud pro to vše bude dost čipů, baterií, 
komunikačních sítí, legislativy a dobré vůle. 
Jinak chystejme louče a houně!

Přemysl Zima,  
místostarosta, finanční účetní a vizionář
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Otevřený úřad  
a efektivní samospráva

Dostupná a chytrá 
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Péče o  prostředí ,  
ve kterém žijeme 

Kvalitní život pro všechny 
generace našich občanů

Sdružení kandidátů 
Mukařov Srbín žernovka

Neslibujeme nemožné – baví nás měnit naše obce v krásné místo pro život

Nabízíme dlouholeté zkušenosti z práce pro obec a obecní spolky 
i nové nápady a energii

Pro moderní obec s úctou k tradici VOLte ČíSLO 4

naše cíle a vize 2022–2052
• dokončení vodovodu a kanalizace v celé obci

• zlepšování kvality vody v krajině

• usměrnění dopravy

• efektivní komunikace přizpůsobená potřebám občanů, 
elektronicky i osobně

• podpora participace občanů

• získání financí na dostavbu školního areálu

• revitalizace center našich obcí

• podpora podnikání a služeb

• postupná realizace VIZE 2052 
(více na webové stránce)


