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Dvouměsíčník pro Mukařov, Srbín a Žernovku
Dvouměsíčník se představuje
Přišla zima na Mukařovsko. Sněhové
závěje kam se podíváte. Mráz se střídá s
oblevou a ledovka hrozí na každém
kroku. Dnes se Vám dostává do rukou
ÚVODNÍ číslo dvouměsíčníku, který
Vám bude na svých stránkách zprostředkovávat informace ze života obce
a jejího okolí.
První číslo bulletinu vychází zatím
v menším formátu. Již dnes však máme
zásobu témat pro další čísla. Pravidelně
byste se na našich stránkách měli
například setkávat s články z historie obcí
Mukařov, Srbín a Žernovka.
Časopis však nebude pouze o historii,
ale budeme Vás informovat i o aktuálním
dění v obci, o tématech jako územní plán
(viz strana 3), rozvoj školy a školky, dění ve
spolcích a sdruženích, dopravní situace…

Není Vám rozvoj Mukařova,
Srbína či Žernovky lhostejný?
Chcete něco podniknout?
Více na dalších stránkách nebo
www.volny.cz/mukarov-sko
ZAPOJTE SE DO DISKUSE!
Časopis vychází svépomocí členů
občanského sdružení Mukařov-sko. I o
jeho aktivitách Vám budeme pravidelně
přinášet informace. Zprávy v plném znění a
také například Koncepci občanského
sdružení Mukařov-sko, naleznete na výše
uvedených internetových stránkách, na
kterých se můžete rovněž zapojit do
diskusního fóra. Vaše podněty také můžete
posílat na adresu redakce – Šoupalovi,
Obecní 328, 251 62 Mukařov nebo
emailem na mukarov-sko@volny.cz.

Vznik občanského sdružení
Mukařov-sko
Leden 2006, Vítek Šoupal
Občanské
sdružení
Mukařov-sko
vzniklo na konci roku 2005 z iniciativy
skupiny občanů, kterým není lhostejný
další rozvoj obce, ani řešení každodenních
problémů, které se nutně v životě každé
obce objevují.
Cílem sdružení je koncepční rozvoj
obcí sdružených pod obecním úřadem
v Mukařově, což jsou Mukařov, Srbín
a Žernovka, spolu s místními částmi Buda
a Louňovičky.
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s dořešením křižovatky na Budech
a bezpečného přechodu pro školáky. Pro
obec je taktéž nutné plánování postupné
opravy
místních
komunikací
nebo
obnovení a oživení historických center
všech tří částí obce.

„Chceme, aby se Mukařovsko –
využívající blízkosti hlavního města i klidného prostředí okolních lesů a čisté přírody
– nestalo přelidněnou lokalitou typu
satelitního
městečka
s nevyhovující
Již v průběhu roku 2005 se současní
občanskou vybaveností, nedostatečnou
členové občanského sdružení Mukařov-sko
kapacitou školy a školky, s ucpanými
zapojili do řešení problematických oblastí,
dopravními
tepnami,
se
selhávajícím
které by mělo primárně řešit zastupitelstvo
kanalizačním systémem a nedostatečným
obce.
Díky
těmto
iniciativám
byly
zásobováním pitnou vodou. Stranou by
například
zveřejněny
nedostatky
nemělo zůstávat ani řešení bezpečnosti
v připravovaném Územním plánu, který
občanů, služeb, kvalitních cest a čistota
obec zadala k vypracování před více než
v obci i v okolních lesích…
10-ti lety a jehož zadání v průběhu této
Tohoto cíle je možné dosáhnout,
doby
nijak
neaktualizovala
(článek
nebudeme-li se však utápět v každodenních
o územní plánu naleznete na straně 4).
sporech. Musíme mít na mysli dlouhodobou
Podařilo se urychlit práce na dokončení
strategii rozvoje obce. Proto vznikl nápad
návrhu územního plánu tak, aby byla
založit sdružení občanů, kteří by vedle
jasná pravidla pro další výstavbu, aby byly
zvoleného
řešeny trasy
zastupitelkomunikací
"Spokojenost občanů ve zdravém prostředí obce"
stva
obce
naše motto
v obci, byla
přicházeli s
stanovena
podněty a vlastními silami by pomáhali
zastavěnost nových parcel, bylo určeno
realizovat konkrétní kroky. Je to jedna
místo pro novou čističku odpadních vod,
z možností, jak se občan může na rozvoji
bylo
upozorněno
na
nutnost
řešit
obce podílet.“ říká předseda občanského
očekávaný nárůst nových školáků, atd.
sdružení Mukařov-sko – Ing. Jan Kašpar.
To, že se díky uvedené iniciativě
podařilo snížit u tzv. rozvojových ploch
S hlavními tématy, kterým se chce
uvažovanou zastavěnost skoro o 50%, to
sdružení věnovat a pomáhat při jejich
je jeden z významných počinů pro další
řešení, Vás budeme postupně seznamovat
vzhled obce.
na stránkách tohoto dvouměsíčníku.
Ne všechno vyřeší architekti nebo
O záměrech sdružení se také dočtete na
projektanti za nás. Sami musíme sledovat
internetových stránkách:
a eventuálně usměrňovat vývoj svými
www.volny.cz/mukarov-sko
podněty a připomínkami. Proto by
občanské sdružení Mukařov-sko chtělo
Mezi hlavní oblasti, k jejichž řešení
iniciovat diskuse občanů Mukařovska
chce sdružení přispět, patří především:
o jejich potřebách, přáních a předstadokončení
investičních
akcí
obce
vách, abychom naše konkrétní kroky
(kanalizace,
voda,
plynofikace)
bez
opřeli o vaše konkrétní nápady. A budete-li
negativního dopadu různých penále na
chtít pomoci také při realizaci vašich
rozpočet obce, oprava a rozšíření budov
podnětů, určitě se bránit nebudeme.
základní školy a školky s ohledem na
Protože spokojenost občanů ve zdravém
rostoucí potřebu míst pro děti, rozumný
prostředí obce je naším mottem.
poměr nové a staré zástavby spolu
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Další člen sdružení, Rudolf Semanský,
v současné době člen zastupitelstva obce,
dodává: „Možnost podílet se na vzniku a
činnosti sdružení jsem s radostí přivítal. Při
současném složení zastupitelstva obce není
jednoduché prosadit třeba i dobrý návrh, a
podaří-li
se
jej přeci
jen
protlačit
zastupitelstvem, je třeba stále znovu jej
připomínat, aby došlo k jeho realizaci. Tento
nelichotivý stav, kdy se pro navrhované
body a jejich konkrétní řešení často nedařilo
najít podporu, se částečně daří změnit až
v poslední době, díky činnosti našeho
sdružení.
Svojí ochotou zabývat se problematikou
obce ve svém volném čase, a také konkrétní
prací a odbornými připomínkami například
k územnímu plánu nebo výstavbě sítí, si
sdružení získalo slušný kredit i u většiny
současného zastupitelstva. Již dnes lze říci,
že návrhy vzešlé z řad členů sdružení
získávají podporu nejen mezi zastupiteli
obce.“
Jsme
si
vědomi
toho,
že
jen
konstatováním problémů a kritikou se
příliš nezmění, stejně jako informačními
letáky s výčtem toho, co vše by mohlo být
jinak. Již v blízké době proto připravujeme
několik akcí, kterými bychom Vás chtěli
přesvědčit, že to s kroky pro lepší
budoucnost našich obcí (Mukařov-ska)
myslíme opravdu vážně.

Obecní webové stránky
soutěží o Zlatý erb
Podobně jako před 2 roky
jsou
i
letos
webové
stránky obce Mukařov
(www.mukarov.cz)
přihlášeny do soutěže o
nejlepší
obecní
stránky
České republiky – Zlatý erb.
V roce 2004 skončily stránky Mukařova
na 3. místě v celé České republice.
Chcete stránky podpořit? Dejte jim svůj
hlas na: http://zlatyerb.obce.cz/
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Mukařovský fotbal
Pořadí mukařovských fotbalových družstev po podzimní
polovině soutěží:

MUŽI – III.třída odd.B
Poř. Družstvo
V R
1. Louňovice
11 0
2. Mukařov A
10 1
3. Radošovice
90
4. Hrusice
73
5. Březí
72
6. Mirošovice
62
7. V.Popovice B
61
8. Mnichovice
50
9. Sluštice
42
10. Říčany B
33
11. Kunice B
33
12. Svojetice
32
13. Kostelec u K. B 3 2
14. Strančice
21

2
2
4
3
4
5
6
8
7
7
7
8
8
10

48:12
31:4
32:4
1814
36:21
34:26
21:24
24:39
21:26
23:30
22:31
16:25
23:36
12:55

33
31
27
24
23
20
19
15
14
12
12
11
11
7

MUŽI – IV.třída odd.C
Poř. Družstvo
V R
1. Ondřejov
11 0
2. Kamenice B
10 0
3. Babice
81
10. Mukařov B
33

P
1
2
3
6

Skore
53:7
42:26
34:24
23:27

B
33
30
25
12

DOROST – okr. přebor odd.B
Poř. Družstvo
V R P Skore
1. Louňovice
6 1 0 31:10
2. Kunice
6 0 1 29:11
3. Mukařov
5 0 2 29:11

B
19
18
15

ŽÁCI – okr. soutěž odd.B
Poř. Družstvo
V R P
1. Radošovice
11 0 1
2. Čestlice
10 1 1
3. V.Popovice
83 1
9. Mukařov
33 6

B
33
31
27
12

P Skore B

Skore
83:15
56:9
56:10
22:65

Mistrovské zápasy družstev dospělých
začínají v sobotu 25.3.2006 a družstev
žáků a dorostu začínají o víkendu
8.-9.4.2006.
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Územní plán,
aneb budou
nám stačit
silnice?
Leden 2006,
Marcela Eichnerová
Oblast Mukařov-ska byla a neustále je
velice atraktivní pro svoji polohu blízko
Prahy uprostřed krásných lesů. Proto láká
stále více developerských společností
i jednotlivců se zájmem o bydlení v této
lokalitě.
Aby dynamický rozvoj výstavby dal
vzniknout rozvinuté moderní obci, měl by
probíhat podle stanovených pravidel.
Právě stanovení pravidel výstavby je
předmětem schváleného územního plánu.
S ním dále souvisejí i možnosti obce získat
do svého vlastnictví státní pozemky nebo
dodatečné finanční prostředky pro vlastní
rozvoj
Cílem územního plánu není jen
stanovení území pro výstavbu, ale i určení
jejího
charakteru,
tzn.
vytvoření
urbanistického celku rodinné a komerční
zástavby v návaznosti na stávající stavby,
na budování inženýrských sítí včetně
řešení odvádění dešťových vod, na výstavbu nových komunikací, průjezdnost a stav
stávajících, na budování chodníků a
cyklostezek, na kapacitu školy a školky
…atd.
Územní
plán
prostě
umožňuje
stanovení takových pravidel,
aby
rozrůstající se obec v každé fázi splňovala
požadavky na moderní život na venkově.
Toto by měl současně být základní cíl
činnosti
zastupitelstva
obce.
Proto

Strana 4

považujeme územní plán za důležitý
dokument, jehož kvalitní a odborná
příprava je nutnou podmínkou pro
kvalitní rozvoj obce. Bohužel, v současné
době územní plán stojí na pokraji zájmu
nejen občanů samotných, ale i většiny
zastupitelů!
Svědčí o tom fakt, že územní plán je
připravován 10 let!!! Práce byly zahájeny v
lednu 1996, ale nebyla mu věnována ani
pozornost zastupitelů ani řádná publicita
mezi obyvateli. Jeho cena se vyšplhala na
závratnou částku bezmála 700 tis.Kč!

Více k problematice územního
plánu na: www.volny.cz/mukarov-sko.

Kalendář
Mukařov-ska
Únor
2.2. Den otevřených
dveří v mukařovské škole
4.2. Dětský + večerní karneval
(organizují pí. Sládková +
p. Soustružník)
8.2. Zápis do 1. třídy ZDŠ
11.2. Ples sportovců (sokolský)
11.2. Hasičský bál Žernovka
Březen
4.3. Dětský bál
(organizuje pí.Košťálová)
11.3. II. školský ples ZDŠ Mukařov
25.3. Hasičský bál Mukařov
29.3. Zápis do mukařovské školky

Reklama

MASÁŽ

klasická
baňková

Naďa Kuštová
Vodní 334 – Mukařov

Tel: 605 115 955 - 323 661 220

Myslete na své tělo!
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