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TOP 09 je konzervativní pravicovou
politickou stranou, která je od minu-
lých voleb do zastupitelstev obcí
v roce 2010 pevně zakotvena také
v komunální politice. V Mukařově zí-
skala 3 zastupitelské mandáty a jsem
přesvědčen, že pro své voliče je ,,zužit-
kovala" dobře. S vítězným Mukařov-
skem jsme se snažili maximálně spolu-
pracovat jak na závažných tématech,
tak na řešení běžných obecních problé-
mů. Všem zastupitelům bych rád podě-
koval. Velmi totiž oceňuji, že, na rozdíl
od řady jiných obcí, jsme věci společ-
ně řešili v dobrých a kolegiálních vzta-
zích.

Rád bych Vám představil naši činnost
v zastupitelstvu v tomto volebním ob-
dobí. 

Ivana Malá pracovala ve výboru fi-
nančním (spolu s Olafem Zuckerstei-
nem), já ve strategickém a ve školské
radě, Jana Klimentová vedla kontrolní
výbor. Několik našich dalších členů
a příznivců pracovalo i v ostatních vý-
borech. Zmíním například Jiřího Šavrdu
či Gábinu Nižníkovou, kteří byli aktivní
ve výboru školském. 

Mou prioritou byla pomoc obci se zí-
skáváním dotací a to především těch,
které se týkají nedostatečné kapacity
školních a předškolních zařízení. Jsem
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moc rád, že řada věcí se mukařovské
TOP 09 v této oblasti povedla. Muka-
řov získal od Ministerstva financí dota-
ci na rekonstrukci a zvětšení školní jí-
delny. To bylo velmi důležité, protože
bez tohoto kroku by nebylo možné dále
rozšiřovat kapacitu školy. Následovala
žádost o dotaci na přístavbu školy,
o čemž se dlouhodobě vyjednávalo
s rezorty financí a školství. Jak jste si
asi všimli, již se začalo stavět. V nové
budově se bude učit od příštího školní-
ho roku. 

Od ministerstva pro místní rozvoj Mu-
kařov obdržel dotaci na vytvoření volno-
časové zóny u školy. 
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VOLBY
VOLTE JEDNÍM KŘÍŽKEM,
VOLTE TOP 09

Říjnové komunální volby rozhodnou
o tom, kdo bude spravovat Mukařov,
Srbín a Žernovku v následujících čty-
řech letech. Své zastupitele budete moci
vybírat i Vy. 

Rozhodnete-li se hlasovat pro určitou
stranu, označte u jejího názvu křížek.

Pokud je Vám blízký některý z našich
kandidátů a přemýšlíte o tom, že mu
dáte svůj preferenční hlas, zvažte však
i možnost označit naši kandidátku jako
celek. Právě tak máte největší šanci, že
se tento kandidát dostane do zastupitel-
stva obce. Pouze tak máte největší šan-
ci zúročit Váš hlas.

Předem Vám moc děkuji. Ondřej Jakob

Vážení spoluobčané,
držíte v rukou předvolební číslo Muka-

řovského LeTOPisu a nejspíš přemýšlíte,
zda ho vůbec začít číst. Pokud nechcete
jít k volbám, politikou jste znechuceni
a myslíte si, že Váš hlas stejně nic ne-
změní, nejspíš Vás ke změně názoru nic
nepřesvědčí. V tom případě Vás tímto
prosím, abyste toto číslo vyhodili ales-
poň do tříděného odpadu. I tím vlastně
uděláte něco dobrého pro naše obce.

Vy, kteří nás neznáte ani osobně, ani
z doslechu, mi nyní prosím dovolte,
abych nás, tedy kandidáty TOP 09,
představil. Všichni jsme v první řadě
Vaši sousedé. Žijeme ve stejné obci jako
Vy, vadí nám stejné rozbité ulice, hluč-
ný provoz kamiónů, nepořádek kolem
kontejnerů na tříděný odpad, účastníme
se s našimi dětmi stejných akcí jako Vy
i se těšíme ze stejných úspěšně dotaže-
ných projektů a radostí, které nám život
v naší obci přináší. Jsme skupina lidí,
kteří jsou odhodláni věnovat to málo
volného času, který máme, ve prospěch
našich obcí. Nikoliv pro vlastní pro-
spěch, ale proto, že to je prostě potřeba.

Dnes, kdy je volební období 2010 –
2014 již téměř za námi, mohu říci, že
jsem hrdý na to, co se nám podařilo. Na-
příklad nově zrekonstruovaná školní jí-
delna i nová zděná přístavba základní
školy, která se v těchto dnech začíná sta-
vět, tu díky Ondřeji Jakobovi, který se
jako předseda naší místní organizace zá-
sadním způsobem zasadil o získání po-
třebných dotací, bude sloužit našim dě-
tem po mnoho let, tak jako chodníky na
Žernovce, o které usiloval a jejich finan-
cování ve finančním výboru prosadil
Olaf Zuckerstein.

Leckdo by se mohl ptát, proč jsme se
zorganizovali pod hlavičkou TOP 09
a ne v rámci nějakého nezávislého ob-
čanského sdružení. Za sebe bych mohl
říci, že mě k tomu, kromě mého pravico-
vého smýšlení, vedl názor, že příslušnost
k nějaké politické straně představuje,
mimo jiné, i řadu kontaktů a zkušeností,
odborných stanovisek a zázemí, které
jsou tolik zapotřebí pro správu věcí ve-
řejných a samozřejmě například i pro
přípravu a získávání dotačních titulů.
Kdo má zkušenost s jednáním s orgány

státní správy nebo například
žádal o dotaci v rámci progra-
mu „Zelená úsporám“, nebo
o tzv. „kotlíkové dotace“ či
jiné, jistě mi dá za pravdu.

Náš volební program pro
období 2014-2018 jsme zpra-
covali tak, aby postihoval co
nejširší záběr věcných témat,
ale zároveň bral v úvahu stav
a možnosti obecního rozpoč-
tu. Chtěli bychom, aby se po-
dařilo opravit rozbité silnice
v našich obcích, zbudovat
nové chodníky a osvětlené
přechody tam, kde to je potře-
ba, zklidnit dopravu například
úsekovými radary, zřídit obecní policii,
uvést sokolovnu do takového stavu, aby
provozování sportovních a kulturních ak-
tivit vyhovovalo současným potřebám,
korigovat územní rozvoj, přiblížit obecní
úřad občanům delšími úředními hodina-
mi a mnoho dalšího. Samozřejmě si uvě-
domujeme, že rozpočet obce je omezený
a klíčové bude, jaké si nové vedení obce
stanoví priority, včetně těch časových.

TOP09MUKAROV.CZ

ÚVODNÍK KARLA 
SCHWARZENBERGA

KOMUNÁLNÍ
VOLBY

Jeden moudrý muž pravil, že
všechny volby jsou lokální. Je to
do valné míry pravda, neboť voli-
či se rozhodují podle svých kaž-
dodenních zkušeností, a ty jsou
největší právě s místní samosprá-
vou. Málokdy se člověk setká
s činiteli vlády nebo Evropské
komise, ale co se děje v jeho měs-
tě nebo v jeho obci, to zažívá den-
ně a podle toho se rozhoduje. Je
opravdu na nás, abychom při 
těchto volbách postavili důstojné
kandidáty a lidi, kteří mají pro
své město, pro svou obec cit
a všemi silami budou hájit zájmy
svých občanů. Vím, že to často
není lehké. Býti starostou je u nás
pro dotyčného spíše trest než vy-
znamenání. Proto mám veliký
respekt před těmi, kteří se tomuto
úkolu rozhodli věnovat. Vás ale
milí voliči prosím, abyste se
opravdu podívali na kandidátní
listiny, abyste viděli, jaké ženy
a muže vám TOP 09 nebo usku-
pení, jejichž je na místní úrovni
součástí, v těchto volbách nabízí
a rozhodli podle vašeho nejlepší-
ho vědomí a svědomí. Jde o vaši
budoucnost a budoucnost vašich
obcí – a to znamená také o bu-
doucnost naší země.

Pavel Hnilička Architekti

Proto bychom se v prvé řadě zasadili
o co nejdůslednější prověřování možnos-
tí, jak získat dotace a jak zajistit a zapojit
sponzory.

Nakonec bych Vás rád poprosil o asi
nejdůležitější věc. Přijďte k volbám.
Vezměte na sebe odpovědnost a uplatně-
te svůj hlas. Samozřejmě že by nás těši-
lo, kdyby Vás náš volební program a lidé
za ním stojící oslovili, ale i kdyby ne,

přesto volte. Možnost přijít k volbám
a volit jen podle svého vlastního názoru
není povinnost, je to výsada. Nevolit
znamená být bez názoru nebo líný. Otáz-
kou je, co je horší.

Více informací naleznete na top09mu-
karov.cz nebo na našem facebookovém
profilu. 

S pozdravem a přáním pěkného dne,
Jiří Šavrda

O prázdninách jsem inicioval podání
předběžné žádosti o dotaci na rozšíření
mateřské školy, kterou obec podala na
ministerstvo školství. Samotný program
bude vyhlášen (věřme !) v roce 2015. 

Mám také radost z toho, že díky mi-
nistru financí za TOP 09 se podařilo
uzákonit spravedlivější systém rozpoč-
tového určení daní. To pro menší obce,
včetně té naší, znamená několik milionů
korun ročně navíc. 

Pokud dáte našim kandidátům důvěru
i pro další volební období, bude nám ctí
věnovat volný čas místu, kde žijeme.
Mukařovu, Srbínu a Žernovce.

Ondřej Jakob, předseda TOP 09 Mukařov

více o projektu školy na str. 7
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S KULTUROU  
SE OBEC STÁVÁ DOMOVEM
Fungující společenský život,
možnosti smysluplného využi-
tí volného času, kulturní vyžití
pro všechny věkové skupiny.

Obce v blízkosti velkých měst jsou
v neustálém nebezpečí, že se z nich sta-
ne pouhé místo pro přespání svých
obyvatel. Především tzv. satelity jsou
plné lidí, kteří tráví pracovní i odpočin-
kový čas ve městě a dovolenou pak
v některé z rekreačních oblastí. Na tom
by nebylo nic špatného, kdyby tím lidé
nepřicházeli o řadu výhod bydlení
v menším sídle a obec o lidi, kteří k ní
mají citový vztah.

Mukařov, Srbín a Žernovka mají to
štěstí, že ačkoliv odtud není do hlavního
města daleko, množství jejich obyvatel
ochotně tráví volný čas ve své obci. Kve-
te tu spolková činnost, nechybí sportovní
a kulturní vyžití pro děti a dospělé.

Že by obec volnočasové aktivity měla
podporovat, o tom není nejmenšího spo-
ru. Naši kandidáti mají jasnou představu
o tom, jakým směrem by se tato podpo-
ra obce pod jejich vedením měla ubírat.

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ
AKCE

Rozhodnou-li se občané uspořádat
akci, měla by obec podat pomocnou
ruku s organizací a propagací. Nejde
o to, aby za každou cenu plynuly peníze
z obecní pokladny, nebo aby se zde
obecní zastupitelé osobně prezentovali.
Úřad by měl převzít záštitu nad klíčový-
mi událostmi v obci a pomoci také
s oslovováním případných sponzorů
a poskytnutím inventáře či obecních za-
městnanců. 

Místní akce se nemusí nutně týkat jen
místních obyvatel. Přilákáme-li sem ná-
vštěvníky z jiných míst, bude se šířit
dobré jméno obce a to přinese také vyš-
ší zisk našim podnikatelům.

Příkladem může být festival amatér-
ského divadla Mukařovský Pištěk.
V České republice se podobné přehlíd-
ky těší velkému zájmu obecenstva,
v Mukařově si ale přes obrovské zapo-
jení organizátorů našel jen málo pří-

znivců a letos se dokonce již nekoná.
Přitom potenciál této akce zaštítěné
jménem slavného prvorepublikového
herce a jeho potomka, oskarového vý-
tvarníka a občana Mukařova Theodora
Pištěka, je velký. Festival by při zapoje-
ní sponzorů a masivnější propagaci
mohl zaujmout široké publikum a šířit
jméno Mukařova jako obce s kulturní
tradicí.

Při podpoře či schvalování akce je také
potřeba zvážit její dopad na běžný život
v obci a pohodu jejích obyvatel. Řadu
z nich nenadchne, že tu pouťové atrakce
v srpnu zůstávají dva týdny místo jedno-
ho, jak tomu bylo dříve.

ÚZKÁ SPOLUPRÁCE SE SPOLKY
Podpora stávajících i nově vznikají-

cích spolků a organizací upevní sepětí
lidí s obcí. Jde nám o co nejproduktiv-
nější komunikaci, která je přínosná pro
všechny.

Kromě spolků SDH Mukařov a SDH
Žernovka, které si zaslouží plnou pozor-
nost, tu fungují i jiné organizace. Rádi
bychom našli cestu a možnosti užší spo-
lupráce s církví a Charitou ČR, která zde
provozuje domov pro seniory.

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Samostatnou kapitolou je vyžití pro

děti, mládež a seniory. Ve spolupráci
s mateřskou i základní školou je třeba
pracovat na rozšiřování nabídky kvalit-
ních kroužků pro děti, které nejen vše-
stranně podpoří jejich zdravý vývoj,
ale také určí jejich budoucí sociální za-
řazení a pocit sounáležitosti s obyva-
telstvem obce. Jinými slovy, děti, které
se spolu věnují v rámci kroužku spo-
lečné aktivitě, se lépe dohodnou i v bu-
doucnosti jako dospělí obyvatelé Mu-
kařova, Srbína či Žernovky. Řada rodi-
čů se díky rozšířené nabídce kroužků
zbaví břímě vození dětí do Říčan či do
Prahy.

Je třeba se zamyslet, a využít přitom
zkušenosti jiných obcí, nad možnostmi
zapojení školní mládeže či vytvoření
areálu pro její vyžití. Také zde bychom

rádi oslovili případné sponzory, kteří by
se na vytvoření areálu mohli podílet.

Také senioři si zaslouží naši pozor-
nost. Demografický vývoj napovídá,
že jich bude také zde přibývat. Je třeba
si všímat zejména těch, kterým hrozí
osamělost, a podpořit všestranně jejich
sdružování a zajištění nejen materiál-
ních, ale také společenských potřeb.
Pokud by byl zájem, může se obec po-
kusit navázat na pořádání výletů či zá-
jezdů na kulturní akce pro seniory
s průvodcem a zajištěnou dopravou,
samozřejmě bez komerčního záměru.

V prostorách knihovny či obecního
úřadu umístíme počítač s přístupem na
internet a s odbornou instruktáží, který
poslouží dětem pro studijní účely a star-
ším lidem třeba ke spojení s rodinou po-
mocí e-mailu. 

TISKOVINY
Přikláníme se k možnosti vytvoření

obrazové publikace, která by mapovala
historii i současnost Mukařova a byla
k mání jak pro místní, tak i pro návštěv-
níky či pro zájemce o bydlení či podni-
kání v obci. Petra Batók

BEZPEČNÁ SILNICE 
ZACHRAŇUJE ŽIVOTY!

AKTUALITY

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
(NE)POŘÁDEK V NAŠÍ OBCI

Rychlý nárůst počtu obyvatelstva
a intenzivní zástavba, která v uplynu-
lých letech v Mukařově, Srbíně a Žer-
novce probíhala a do jisté míry bude
probíhat i v budoucnu, s sebou pocho-
pitelně nese i zvyšování množství od-
padu, které obyvatelé vyprodukují.
Abychom zajistili, že naše ulice, veřej-
ná prostranství i okolí obce budou čis-
té, je zapotřebí se na úklidu obce ak-
tivně podílet a zajistit efektivní likvi-
daci odpadů.

V první řadě je nutné pořídit dosta-
tečné množství veřejných odpadko-
vých košů pro směsný odpad i psí ex-
krementy a zajistit jejich pravidelné
vyvážení. Nemůžeme se příliš divit, že
se na ulicích povalují odpadky, pokud
neposkytneme občanům dostatečný
prostor pro jejich likvidaci. Pokusíme
se rovněž prosadit opatření, která by
omezovala likvidaci směsného odpadu
neekologickými způsoby jako např.
spalováním v kamnech.  

Velice nás těší, že obyvatelé naší obce
ve velké míře využívají možnosti od-
pad třídit. Považujeme proto za důleži-
té pravidelně revidovat frekvenci svozu
tříděného odpadu a rozmístění sběr-
ných nádob, aby nedocházelo k časté-
mu přeplňování kontejnerů. Jako nedíl-
nou součást prevence vnímáme nutnost
nadále zamezovat vzniku černých sklá-
dek v okolí naší obce, případně spolu-
pracovat na jejich odstranění. 

Zasadíme se rovněž o zefektivnění
práce obecních zaměstnanců, aby je-
jich čas byl co nejlépe využit pro po-
třeby obce a mohli aktivně přispívat
k péči o zeleň a neustálému udržování
čistoty (neboť ani sebelepší prevence
nezaručí stoprocentní čistotu v obci). 

I nadále budeme podporovat iniciati-
vy občanů, které napomáhají ke zvýše-
ní čistoty v obci i jejím okolí. Ostatně
místní organizace TOP 09 v Mukařově
letos pořádá již třetí ročník úklidu lesa,
kdy myšlenkou celé akce je přivést ty
nejmenší ke společné práci, povzbudit
smysl pro pořádek a vztah k přírodě.

Věříme, že společnými silami se nám
podaří přeměnit naši obec v čistší
a hezčí místo k životu. Ondřej Máca

Bohužel tento nadpis se v žádném
případě netýká hlavní silnice, která
protíná naši obec. Podle rizikové mapy
ÚAMK a Policie ČR je tato silnice
hodnocena posledními stupni riziko-
vosti, tedy středně vysoké až vysoké ri-
ziko nebezpečnosti. 

Za posledních 15 let zde došlo k vý-
raznému nárůstu nejen osobní, ale pře-
devším kamiónové a nákladní dopravy.
Málokterý z řidičů při průjezdu naší
obcí dodržuje předepsanou rychlost 50
km/h a někteří dokonce i porušují zákaz
předjíždění. Tito novodobí „piráti sil-
nic“ ohrožují nejen cyklisty, ale předev-
ším chodce (naše děti), kteří pro svou
cestu do školy či obce musí přejít špat-
ně značený přechod, nebo v horším pří-
padě použít silnici místo chodníku. Do-
dnes se totiž bohužel nepodařilo dosta-
vět chodníky, osvětlení, přechody pro
chodce, či uvést do provozu opatření
pro zklidnění dopravy na této silnici.

Občané Mukařova jsou tak vystaveni na
milost a nemilost těmto „pirátům silnic“
a každodenním nebezpečným situacím.
Obec by se měla zabývat komplexním
řešením tohoto dlouhodobě neřešeného
problému a přijmout taková adekvátní
opatření, která povedou ke zvýšení bez-
pečnosti nejen chodců, ale i ostatních
účastníků silničního provozu. Dále se
domníváme, že výkladní skříní obce
není jen kruhový objezd, ale i její hlav-
ní silnice v celé její délce. V Mukařově
je zatím realita bohužel jiná. V nočních
hodinách v okrajových částech naší
obce je silnice neosvícená bez dokonče-
ných chodníků a bez osvětlených pře-
chodů pro chodce. Navíc z příkopů
u silnice trčí vysoká přerostlá tráva, kte-
rá zapáchá tlející vodou. 

Další nebezpečí zde vytváří obecní
úřad sám, když v prostranství autobuso-
vé zastávky povoluje bez jakéhokoliv
adresného umístění provoz všelijakých
stánků a to např. u vjezdu na parkoviště
dvou prodejen. Dochází zde potom
k různým nebezpečným situacím, např.
ke zvýšenému pohybu chodců ve vozov-
ce, ke špatnému výhledu řidičů při vy-

jíždění na hlavní silnici, nebo k přechá-
zení silnice mimo přechod pro chodce. 

VÁŽENÍ VOLIČI, 
MÍSTNÍ ORGANIZACE TOP 09
V MUKAŘOVĚ BUDE 
USILOVAT O:
✔ Stalý monitoring rychlosti a zákazu

předjíždění na hlavní silnici pomo-
cí rychlostních kamer umístněných
na vjezdových bránách do obce.

✔ Dozorování přechodu pro chodce
u školy v době zvýšené frekvence
dětí.

✔ Dokončení chodníků a osvětlení
podél celého hlavního tahu Pražská
– Kutnohorská.

✔ Vybudování dalších nasvícených
přechodů pro chodce na frekvento-
vaných místech.

✔ Zřízení pozice obecní policie
v možné spolupráci s okolními ob-
cemi.

✔ Odvodnění a stálou údržbu příkopů
nejen u hlavní silnice, ale i v celé
obci.

✔ Omezení vandalismu.
Stanislav Müller

KULTURA

BEZPEČNOST V OBCI
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NEDOSTATEČNÝ STAV 
VODNÍCH ZDROJŮ

Na neuspokojivý stav zásobování vo-
dou Žernovky jsme poukazovali od po-
čátku a výsledkem je, že došlo k vyčiš-
tění studen v oblasti pod ulicí Lomovou
a na části Horka k posílení vodního
zdroje. Dále bylo na části Horka nain-
stalováno a zprovozněno silnější čer-
padlo. Přesto stav vodních zdrojů na
Žernovce stále není ideální. V této sou-
vislosti je nutno zmínit, že vodovod ze
Želivky je v rámci projektu Regionu Jih
dotažen do Srbína, neznamená to však,
že v krátkém období bude dotažen až na
Žernovku. Proto je ze strany místních
domácností nutné naši snahu pro vylep-
šení stavu místních zdrojů podpořit uvá-
žlivou spotřebou vody. Vylepšení vod-
ních zdrojů na Žernovce je dlouhodo-
bým úkolem, který bude muset být
v příštích letech důsledně prosazován.

SDH ŽERNOVKA 
Členové SDH Žernovka jsou hyb-

nou silou veškerého veřejného dění,
především oni se podíleli na výstavbě
dětského hřiště, pořádají akce, jako
jsou Pálení čarodějnic, Dětský den,
Velikonoční a Mikulášské slavnosti,
které jsou velmi oblíbené jak mezi
místními dětmi a jejich rodiči, tak
i zároveň mezi obyvateli z okolních

vesnic. Jsme si vědomi důležitosti
SDH Žernovka při požárních zása-
zích a proto jsme vždy podporovali
navýšení finančních prostředků pro
její provozní potřeby, jako je nákup
vybavení, výměna vrat na hasičské
zbrojnici, oprava hasičského vozu
atd. Zde bychom tímto zároveň rádi
popřáli SDH Žernovka, který letos
oslavil 110 let od svého založení, aby
byl tahounem obce po minimálně dal-
ších sto let.

ZVONIČKA
Podařilo se také přesvědčit zastupi-

tele obce o tom, že Žernovka má svůj
symbol, kterým je žernovská zvonič-
ka, a že tento symbol si zaslouží pro-
jít rekonstrukcí. Na základě této argu-
mentace obec odsouhlasila spolufin-
cování nákladů pro získání dotačního
titulu na její rekonstrukci a výsledkem
je krásná zvonička stojící v důstojném
prostředí. 

BEZPEČNOST CHODCŮ
Bezpečnost chodců a výstavba

chodníků na Žernovce je dalším bo-
dem, za který jsme se zasazovali.
Není těžké vysledovat, že je na Žer-
novce v posledních letech rapidní pří-
růstek dětí a dětské hřiště je pro ma-
minky s dětmi přístupné pouze po

hlavní silnici. Nebezpečné jsou rovněž
přístupy k autobusovým zastávkám,
na které chodí děti ve školním roce na
autobus, aby se mohly dopravit do
školy. Proto jsem rád, že nastal v této
oblasti skutečný průlom, byla zpraco-
vána studie výstavby chodníků na Žer-
novce a na jejím základě se právě na
jednom z hlavních tahů na Doubecké
ulici v úseku Horka – Mlýn Pataki rea-
lizuje výstavba vůbec prvního chodní-
ku, který je financován obcí. 

Tento chodník je členěn na tři fáze,
které budou postupně budovány: 

I. fáze
Zatrubněný úsek od křížení Horka –
Doubecká po dům č.p. 141 v délce
120 m se zabudovanými silničními ob-
rubníky, s chodníkovými vpustěmi po
každých 20 metrech a s povrchem z po-
chozí šotoliny, do budoucna pak bude
možné na tuto šotolinu položit zámko-
vou dlažbu;

II. fáze
od domu č.p. 141 po zastávku autobusu
– chodník s obrubníky a vrstvou z po-
chozí šotoliny;

III. fáze
od zastávky autobusu k stávajícímu
chodníku kolem Mlýna Pataki – tato
část počítá se silničními a chodníkový-
mi obrubníky a pochozí částí tvořené
zámkovou dlažbou. 

CO VYROSTE ZA VAŠÍM PLOTEM?
SOUSEDSKÉ VZTAHY

OBEC ŽERNOVKA
Vážení občané, dovoluji si Vám zrekapitulovat, co se pro Žernovku v uplynulých čtyřech letech po-
dařilo prosadit a o co bychom zde v budoucnu rádi usilovali. Touto formou bych chtěl poděkovat
svým kolegům z TOP 09, kteří se o Žernovku zasazovali v rámci zastupitelstva a samozřejmě všem
členům  finančního výboru za korektnost v jednáních, byť leckdy během nich nebylo jednoduché
nalézt společné řešení.

Každý rok se nám Mukařov, Srbín
a Žernovka rozroste o osmdesát no-
vých obyvatel. Nový územní plán pří-
mo hovoří o ztrátě vesnického cha-
rakteru obce a počítá se zahušťová-
ním výstavby. Nové bytové domy i ve
stávající tradiční zástavbě rodinnými
domky tak nebudou výjimkou. Mo-
hou vyrůst kdekoliv na území ozna-
čeném „plochy smíšené obytné měst-
ského typu“, kde je pozemek větší
než 1.200 m2. Pozemek nemusí být
nezastavěný. Pokud se developerovi
ekonomicky vyplatí stávající rodinný
domek nebo chatu koupit a zbořit,
udělá to. Může se tak stát, že budete

mít za Vaším plotem hned několik no-
vých sousedů.

Pokud se nám nepodaří návrh
územního plánu změnit, budeme si
muset na podobnou výstavbu zvyk-
nout. V TOP 09 jsme pro rozvoj loka-
lity, ale rozvoj uvážlivý a podle pra-
videl. Chybějící pravidla nás v minu-
losti dovedla v některých místech
k nadměrnému vytěžování území, ne-
dostatku obecních veřejných ploch
a dokonce soukromému vlastnictví
komunikací k našim domovům. Jen
v Srbíně jsou mimo vlastnictví obce
komunikace Zvonečková, U Potoka,
Blatouchová, Šípková, Luční, Do

Chobotu, Chrpová, Na Kopci, Za
Kravínem a další.

Dokončení veřejných sítí v podobě
kanalizace a vodovodu bude bezpo-
chyby velkým lákadlem pro develo-
pery. Pozorní musíme být zejména
v Srbíně, kde jsou soustředěna hlavní
rozvojová území o rozloze téměř 33
hektarů nově zastavitelných ploch. To
je budoucí nárůst současného zasta-
věného území o více než 50%. 

TOP 09 bude prosazovat, aby odpo-
vědné chování developerů bylo zajiš-
těno vymahatelnými smlouvami
a kaucemi. Pokud chce někdo vydělat
na atraktivitě tohoto místa pro bydle-

Přijďte k volbám
10. a 11. října 2014.

ní, kde společně žijeme, musí se cho-
vat ohleduplně a odvést náležitý pří-
spěvek do společné obecní pokladny
nebo jinak přispět obci. Investiční pří-
spěvky jsou zapotřebí nejen pro vyba-
vení nově zastavitelných území, ale
nutné i pro investice do společně sdí-
lené infrastruktury - třeba v podobě
školy nebo obslužných komunikací. 

Zasadíme se o to, aby určená rozvo-
jová území měla vždy kvalitně zpraco-
vány své územní studie s upřesněním
jejich urbanistického řešení. Místa
s novými hřišti nebo místa s udržova-
nou zelení mohou být plánována na
soukromých pozemcích, realizovat by

se ale měla na pozemcích obecních.
Budeme usilovat o dohody se soukro-
mými vlastníky ohledně směn pozem-
ků, které jsou k tomu vhodné. 

Samostatnou kapitolou jsou místní
obslužné komunikace. Je k neuvěře-
ní, jak velký podíl jich je z donucení
v soukromém vlastnictví. A v jakém
stavu, kromě hlavních komunikací
v majetku Středočeského kraje, jsou
ty obecní včetně chybějících chodní-
ků. S TOP 09 budeme usilovat o to,
aby se zlepšujícím se rozpočtem na-
výšené příjmy obce směřovaly pře-
devším do obecních investic.

Ladislav Profota

Bezpečnost občanů na hlavních ta-
zích na Žernovce je velmi nízká, vlast-
ně mizivá. Vybudování dalších chodní-
ků a tím pádem zvýšení bezpečnosti
občanů Žernovky je jasnou další priori-
tou i pro příští období.

ČISTOTA 
Čistota a upravenost obce je dalším

úkolem, který před námi stojí. Podívá-

me-li se na kontejnery tříděného odpa-
du, jak jsou umístěny za drátěným plo-
tem dětského hřiště a na její návsi, je
nezbytné, aby byly umístěny dále od
dětského hřiště a aby byly ohrazeny.
Rovněž budeme u technických pra-
covníků obce usilovat o častější, kva-
litnější úklid a údržbu dětského hřiště
a obecních pozemků. 

Olaf Zuckerstein



www.top09.cz komunální volby / říjen 2014str. 4

TOP09MUKAROV.CZ

1

36 let, ženatý, čtyři děti. 
V Mukařově a později v Srbíně žije již
25 let. Za tu dobu si k tomuto místu vy-
tvořil silný vztah a není mu lhostejné, co
se v budoucnu s naší obcí stane. Od roku
2010 je místopředseda Školského, kul-
turního a sociálního výboru. Chce se za-
sadit o to, aby nám naše obce poskytova-
ly bezpečný a kvalitní prostor k normál-
nímu životu. Abychom se nemuseli bát
pouštět naše děti samotné do školy, aby
měly možnost se kvalitně vzdělávat, aby
služby občanům byly co nejdostupnější.

ING. JIŘÍ ŠAVRDA 

2

44 let. 
Bydlí na Žernovce od roku 2004. Vzdě-
láním je ekonom a jako vedoucí odděle-
ní na pražském magistrátě má
zkušenosti se specifiky státní správy. Od
roku 2010 je členem Finančního výboru
obce. Jeho prioritami jsou úspěšná, bez-
pečná a přátelská obec. V rámci pláno-
vaných a realizovaných investic z roz-
počtu obce by se i nadále zasazoval
o rovnocenné postavení Žernovky, Srbí-
na a Mukařova.

BC. OLAF ZUCKERSTEIN

3

43 let, ženatý, dvě děti. 
V Mukařově žije od roku 2009, vystu-
doval Střední školu gastronomickou
a hotelovou. V současné době pracuje
jako manažer a koordinátor ve společ-
nosti poskytující služby na cestách.
V roli zastupitele by se rád věnoval ob-
lasti zklidnění dopravy a dokončení
osvětlení a chodníků na hlavní silnici,
zřízení obecní policie, bezpečnosti a čis-
totě v obci. Věří, že v naší obci se bude
žít dobře nejen nám všem, ale také těm,
kteří přijdou po nás.

STANISLAV MÜLLER 

4

40 let, ženatý, dvě děti. 
Ekonom, manažer ve stavební firmě.
Absolvent VŠE v Praze, člen výboru
Občanského sdružení Pod Budama
v Srbíně, předseda výboru České
asociace pro finanční řízení. Je pro čis-
tou obec s dobudovanými chodníky, in-
ženýrskými sítěmi a upravenými komu-
nikacemi. Upřednostňuje klidnou menší
obec, která zachová kvalitu bydlení stá-
vajících obyvatel, před expandující
hlučnou obcí, která nebude zvládat svůj
vlastní rozvoj.

ING. LADISLAV PROFOTA 

5

40 let, ženatý, tři děti. 
Vystudoval Právnickou fakultu Univer-
zity Karlovy, pracuje jako poradce před-
sedy poslaneckého klubu TOP 09, za-
stupitel ve volebním období 2010-2014,
člen Strategického výboru, člen Školské
rady. Věnoval se rozšíření kapacity ško-
ly a jídelny. V tomto by rád pokračoval,
včetně rozšiřování předškolních zaříze-
ní. Pomáhal by i nadále jednat s ústřed-
ními orgány státní správy.

MGR. ONDŘEJ JAKOB 

PŘEDSTAVUJEME

KULTURNÍ OBEC
■ podpora spolků a sdružení
■ zlepšení propagace kulturních akcí
■ pomoc se zapojením sponzorů

PŘÁTELSKÁ OBEC
■ rozšíření úředních hodin OÚ
■ zlepšení informovanosti občanů
■ celotýdenní dětská ordinace

ČISTÁ OBEC
■ více odpadkových košů
■ předcházení černým skládkám
■ zefektivnění práce obecních zaměstnanců
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59 let, jedno dítě. Advokátka, zastupi-
telka ve volebním období 2010-2014,
předsedkyně Kontrolního výboru. Je-
jím životním krédem a povoláním ad-
vokátky je ochrana práva, svobody
a suverenity podnikání i smysluplná
pomoc těm, kteří to potřebují.

NAŠE KANDIDÁTY DO ZASTUPITELSTVA

JUDR. 
JANA 
KLIMENTOVÁ

6

53 let, vdaná, dvě děti. Pracuje jako da-
ňový poradce, je zastupitelka a členka
Finančního výboru ve volebním obdo-
bí 2010-2014. Zajímá se o řešení do-
pravní situace s ohledem na vnesení
většího klidu do obce. Usiluje o vznik
obecní policie.

ING. 
IVANA 
MALÁ

7

29 let, svobodný. Vystudoval střední
školu gastronomickou a hotelovou
v Praze, v současné době pracuje jako
poradce v pojišťovně. Rád by se zasa-
dil o zvýšení bezpečnosti v obci
a podpořil zvýšení občanské vybave-
nosti.

VLADIMÍR
PELANT 

8

50 let, vdaná, tři děti. Vystudovala
Střední ekonomickou školu a absolvo-
vala četné odborné kurzy keramiky.
V minulých letech byla členkou škol-
ského výboru, kde se kromě školství
věnovala také komunikaci se seniory.

GABRIELA
NIŽNÍKOVÁ 

9

35 let, vdaná, dvě děti. Vystudovala
obor Tvůrčí psaní a mediální komuni-
kace na Literární akademii v Praze.
Pracuje jako referentka pro veřejné za-
kázky. Oblasti jejích zájmů jsou kultu-
ra, školství a životní prostředí.

MGA. 
PETRA 
BATÓK

10

36 let, ženatý, dvě děti. Vystudoval
střední školu, nyní studuje Vysokou
školu finanční a správní. Pracuje na po-
zici provozního ředitele ve společnosti
zabývající se informačními technolo-
giemi. Rád by zefektivnil odpadové
hospodářství v obci.

TOMÁŠ 
KOUBA 

11

28 let, ženatý. Vystudoval České vyso-
ké učení technické v Praze. Od roku
2009 pracuje v energetice jako specia-
lista pro integraci trhu s elektřinou.
Jeho prioritami jsou bezpečná, čistá
a úspešná obec.

ING. 
ONDŘEJ 
MÁCA 

12

47 let, tři děti. Má středoškolské vzdě-
lání. V Mukařově již 10 let úspěšně
provozuje obchod s ovocem a zeleni-
nou BUDSKÝ. Aktivně se podílí na
sponzoringu nejrůznějších akcí v obci.
Její prioritou je bezpečnost a pořádek
v obci.

HELENA
MALEGOVÁ

13

34 let, ženatý. Má středoškolské vzdělá-
ní, pracuje jako technik ve stavebnictví.
Jeho cílem je bezpečná a čistá obec.

PETR 
ŠTEMBERA 

14

34 let, ženatý, dvě děti. Má středoškolské
vzdělání, pracuje jako stavební techno-
log a podniká v oboru stavebnictví.
Jeho cílem je zdravá obec pro klidné
bydlení.

KAREL 
STÁREK

15

ÚSPĚŠNÁ OBEC
■ maximum z dotací

■ podpora místních podnikatelů
■ uvážlivý územní rozvoj

VZDĚLANÁ OBEC
■ rozvoj školy a školky

■ podpora mimoškolních aktivit
■ zlepšení úrovně sportovního a kulturního zázemí

BEZPEČNÁ OBEC
■ posílení spolupráce s policií
■ prevence vzniku kriminality

■ zklidnění dopravy
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Přijďte 10. a 11. října 
k volbám Ing. Jiří Šavrda

VAŠE NEJLEPŠÍ
VOLBA PRO

MUKAŘOV
SRBÍN A ŽERNOVKU

V průběhu odpoledne, když už by
nebylo odpad kam dávat, jsme se pře-
sunuli do lesního srubu poblíž vojen-
ského prostoru Březí, které nám za vý-
hodných podmínek pronajalo místní
myslivecké sdružení. Jejich velkory-
sost tak přispěla ke zdaru naší akce, za
což jim patří náš dík. Zbytek dne se
nesl ve znamení různých dětských ra-
dovánek a her, mezi které patřil tradič-
ní táborák nebo již méně tradiční stří-
lení dřevěných oštěpů či soutěž o ne-
jdelší bodec na opékání buřtů. Již za
tmy přichystaly děti dospělým bojov-
ku a ti nejotrlejší ze sběračů ve srubu
přespali do neděle, kdy proběhl ko-
nečný úklid.

Z reakcí dětí bylo jasné, že příští
úklid lesa bude mít účast opět mini-

AKTIVNÍ OBČANÉ ÚKLID LESADruhý zářijový víkend sliboval pravé
podzimní počasí a připravovaný 3. roč-
ník úklidu lesa nevypadal, že by
v účasti mohl překonat předchozí roč-
níky. Nakonec se ale počasí umoudřilo
a na sobotu 13.9.2014 nám připravilo
ideální podmínky. Účast byla hojná
a odpovídalo tomu i množství nasbíra-
ného odpadu, bylo ho okolo 1000 kg.
Letos se sbíral odpad v oblasti Žosu
směrem na Babice a po přebrodění po-
toku Výmola dále na Janovický les.
Velmi statečné a šikovné byly děti, kte-
ré se s maximálním nasazením prodíra-
ly ostružiním a hledaly skrytá naleziště
odpadků.

S organizací akce nám opět výrazně
pomohl Ladislav Malý, kterému se po-
dařilo dojednat podporu ze strany sběr-
ného dvora v Říčanech, kam bylo mož-
no nasbíraný odpad zcela zdarma od-
vézt.

AKTUALITY

STŘEDOČESKÁ POLITIKA

NEJZADLUŽENĚJŠÍ
KRAJ VEDE RATHŮV
NÁMĚSTEK

Volbu Miloše Petery (ČSSD) hejt-
manem Středočeského kraje kritizu-
je TOP 09. Petera, který do funkce
nastoupil koncem června letošního
roku po rezignaci svého předchůdce
Josefa Řiháka (rovněž ČSSD), půso-
bil v minulosti jako náměstek ně-
kdejšího sociálnědemokratického
hejtmana Davida Ratha, souzeného
pro korupci, a tudíž podle představi-
telů strany spoluzodpovídá za neutě-
šený stav, do něhož se Středočeský
kraj v uplynulých letech dostal. 

Středočeská TOP 09 rovněž zpo-
chybnila oficiální zdůvodnění Řihá-
kovy rezignace snahou o omezení
kumulace funkcí. Petera totiž sou-
běžně s hejtmanským postem půso-
bí jako starosta Nymburka, v době
zvolení byl také poslancem sně-
movny a má i mnoho dalších funk-
cí. 

Představitelé TOP 09 opakovaně
poukazují na fakt, že sociálněde-
mokratické vedení kraje neřeší
akutní problémy, které s sebou při-
náší suburbanizace či demografický
vývoj. Středočeský kraj se v dů-
sledku špatného řízení propadá také
z hlediska vývoje HDP a patří
v současné době mezi nejzadluže-
nější. 

Ke konci loňského roku dlužily
střední Čechy oficiálně 3,7 mld. ko-
run, při započtení garancí, dluhů
nemocnic ve vlastnictví kraje a dal-
ších obdobných položek se však
jednalo o mnohem vyšší částku.
Podle některých finančních odbor-
níků bude kraj nucen čerpat provoz-
ní úvěr ve výši přes miliardu korun,
aby vůbec mohl fungovat.

málně stejnou jako letos, ne-li větší.
Za největší úspěch ale považuji to,
že se v dětech podařilo zakořenit
názor, že odpad do lesa nepatří.
Když jsme po absolvování minulého
ročníku byli s dětmi na procházce
v lese a opět jsme narazili na černou

skládku, děti začaly samy od sebe
diskutovat nad tím, co může vést lidi
k vynášení celých pytlů odpadu do
lesa, když kontejnery na tříděný od-
pad jsou v našich obcích v podstatě
na každém rohu. Nevíte to?

Jiří Šavrda
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TOP 09 A JEJÍ ČINNOST 
V TOMTO VOLEBNÍM OBDOBÍ PROJEKT ŠKOLA

Pavel Hnilička Architekti
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Z POLITICKÉ KUCHYNĚ

Z POLITICKÉ KUCHYNĚ

MUKAŘOVSKÁ ROŠTĚNÁ  
A SRBÍNSKÉ ŘEPÁNKY

ZÁBAVA

Víme, co chceme

Na první pohled se to zdálo jako ba-
nální úkol. Napsat recept na typickou
středočeskou specialitu. Takovou, aby
její proslulost sahala ne-li za hranice
naší rozlohou nevelké země, tedy as-
poň za Vysočinu. Středočeské jídlo, při
jehož pořádání by i Brňák upíral zjihlé
oči směrem k Řípu a velebil ony "zdat-
ne Caizly", kteří tu delikatesu kdysi
vymysleli. Asi jako našinec, když po-
slední zbytek vydařeného moravského
vrabce či znojemské pečeně vytírá kar-
lovarským knedlíkem a zapíjí orose-
ným plzeňským pivem. 

Ale ouha - znáte takovou specialitu?
Usmívala se na Vás už někdy na talíři
kolínská pečeně, nymburská omáčka či
rýže po poděbradsku? Ochutnali jste
boleslavský dort či rakovnické rakvič-
ky? Já tedy ne.

Člověk nedostatečně dbalý regionální
gastronomie nepochybí, když se obrátí
o radu s osvědčeným kapacitám, jako
byly Magdalena Rettigová či její kole-
gyně Sandtnerka. Jenže ouha podruhé.
Slavné kuchařky uvádějí samozřejmě
stovky receptů, které se honosí místní-
mi názvy. Milánská polévka, uherské
roštěnky, pečeně slovenská i bavorská,
ruská vejce i segedínský guláš, ba do-
konce pražský svítek! Ale ani jeden be-
nešovský koláč, o kutnohorském ragú
ani nemluvě. 

Podle hesla "na internetu najdeš
všechno" nezbývalo, než se obrátit na
prostředky modernější. A tu se ukazu-
je, že i mezi námi, Středočechy, se naj-
dou jedinci koumaví, obdaření kuchař-
ským talentem, jejichž neutuchající
píle prospívá žaludku mlsounovu. Je-
stliže si je připravíte na talíř, zjistíte,
že za dosavadní malou proslulostí tě-
chto specialit rozhodně nestojí jejich
chuť. Pravda je taková - středočeským
specialitám chybí jen pořádná rekla-
ma. A protože tento nedostatek chce-
me napravit, nabízíme Vám několik
specialit pocházejících právě z našeho
regionu. 

MUKAŘOVSKÁ ROŠTĚNÁ: 
✔ 150 g hovězí roštěné
✔ 1 plátek šunky
✔ 25 g nakládaných žampiónů
✔ jemný kečup
✔ 1 lžíce worcesterové omáčky
✔ sůl
✔ pepř
✔ citrón. 
Plátky masa naklepeme, na okrajích na-

řízneme, osolíme, opepříme a na rozehřá-
tém oleji prudce orestujeme. Mezi plátky
masa vložíme rolku ze šunky naplněnou
orestovanými žampiony, dochutíme ke-
čupem a worcesterem a podusíme do-
měkka. Na talířích ozdobíme citronem.
Jako příloha se hodí např. slánské třepané
brambory: Oloupané brambory uvaříme
ve slané vodě doměkka, dobře scedíme,
osolíme, přidáme kmín a pod pokličkou
důkladně protřepeme. Na talíři omastíme
máslem. A jako dezert? Třeba

SRBÍNSKÉ ŘEPÁNKY: 
✔ 800 g polohrubé mouky
✔ 180 g cukru krupice
✔ 200 g másla
✔ 0,5 l mléka,
✔ 3 vejce
✔ 1 kostka droždí
✔ 2 středně velké červené řepy
✔ 300 g mletého máku
✔ sůl. 
Prosejeme mouku, přidáme cukr a sůl,

promícháme a do důlku nadrobíme
droždí, které zalijeme vlažným mlékem.
Když droždí vzejde, přilijeme rozpuště-
né máslo, přidáme vejce a zpracujeme
těsto, dokud se nezačne lepit na mísu.
Poprášíme moukou a necháme v teple
vykynout asi hodinu. Mezitím připraví-
me náplň. Oloupanou řepu uvaříme do-
měkka a nastrouháme. Mletý mák pova-
říme s mlékem a smícháme s nastrouha-
nou řepou a lžící cukru. Z vykynutého
těsta tvoříme menší bochánky, které
plníme nádivkou. Pečeme v předehřáté
troubě dozlatova. Po vyjmutí z trouby
potřeme rozpuštěným máslem.

Dobrou středočeskou chuť!
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Dědeček s babičkou jsou v nebi. 
Leží na lehátkách pod slunečníkem na 

nádherné pláži, popíjejí ledové drinky. Všude 
kolem nich jsou šťastní lidé, nikdo nemá žádné staros-
ti, hraje rajská hudba. Prostě ráj. Vtom dědeček vstane
a vlepí babičce facku. "Proč jsi to udělal?" ptá se ba-
bička. "Protože nebýt té tvojí zdravé výživy, mohli

jsme tady být už dávno!" Jaký je rozdíl mezi 
Windows a naší vládou? 
Žádný - všichni doufají, že

příští verze bude 
stabilní.

Telefonuje 
pán na operační středisko 

hasičů: "Rychle, přijeďte k nám,
hoříme!" Operační 

důstojník odpoví: " Dobře pane,
jak se k vám dostaneme?" 

"Ježíš, vy už nemáte ty velký
červený auta?"

TOP09MUKAROV.CZ

ŽERNOVSKÉ TĚSTOVINY
Na kolečka nakrájenou cibulku osma-

žíme na oleji dozlatova, přidáme pose-
kaný česnek společně s houbami a vše
opečeme, dle chuti osolíme a opepří-
me. V osolené vodě uvaříme těstoviny
scedíme je a poté promícháme
s osmahnutou houbovou směsí. Vsype-
me do máslem vymazané zapékací mi-
sky, necháme asi 10 minut v troubě za-
táhnout a pak je zalijeme rozšlehanými
vejci s mlékem a strouhaným parmezá-
nem a pečeme 
dozlatova.

POTŘEBUJEME: 
✔ 500 g těstovin – fleky, vřetena…,
✔ 300 g hlívy ústřičné,
✔ 250 g strouhaného parmezánu,
✔ 4 stroužky česneku,
✔ 150 ml olivového oleje,
✔ ½ l mléka,
✔ 5 vajec,
✔ 2 cibule,
✔ máslo
✔ sůl, pepř


