
Mukařov v roce 2016 
Na počátku roku 2016 jsme se krátce sešli se starostou obce Mukařov 

Rudolfem Semanským nad projekty, úkoly a problémy roku 2016. 

Co nás v Mukařově 

v tomto roce čeká?

První velkou akcí je 

v ý s t a v b a  n ov é h o 

pavilonu mateřské 

školy. Na druhou polo-

vinu ledna je napláno-

vaná hrubá stavba, 

která se u dřevostav-

by zvládne během 

několika dnů. Potom, 

až do konce dubna, budou pokračovat práce 

na vnitřních instalacích a celkové dokončení 

budovy. Současně se rozeběhne výstavba 

parkoviště před školkou, které by mělo 

odlehčit i náporu v ranní špičce u školy. 

Začátkem ledna jsme podali žádost o dotaci 

na intenzifikaci čistírny odpadních vod 

v Mukařově, pokud dotace vyjde, měla by se 

čistírna rekonstruovat ještě v letošním roce. 

Současně je podaná i žádost o dokončení 

vodovodu tak, aby byl pitnou vodou zásobe-

ný celý Srbín a Žernovka. Na výsledky dotač-

ního řízení si ovšem počkáme nejméně do 

léta.

Dalším důležitým úkolem je dořešení smlou-

vy o spolufinancování přístavby školy obce-

mi, které do Mukařova posílají své děti. Na 

jejím výsledku záleží, zda bude možné pod-

pořit některé rozvojové projekty v obci, na 

které v současném rozpočtu zbylo dohroma-

dy pouze asi 12 mil. 

korun, a také posílit 

údržbu a opravy 

komunikací.

Další projekt, o kte-

rém se uvažuje, je 

zateplení staré budo-

vy základní školy. I 

zde se ale zatím řeší 

finanční prostředky, 

protože dosud vypsa-

né dotační tituly 

nejsou pro obec přijatelné – součástí zatep-

lení z dotace je i rekuperace vzduchu a pro-

cento dotace by bylo tak nízké, že by se nám 

vložené vlastní prostředky na úsporách 

energie vracely podle orientačního výpočtu 

asi 60 let. Alternativou je řešení bez dotace, 

na základě již dříve zpracovaného energetic-

kého auditu. I s výrazně nižší investicí by se 

daly vyřešit zásadní problémy – tj. výměna 

oken a zateplení obálky školy. Případná rea-

lizace ale musí jít ruku v ruce s dořešením 

spolupráce s okolními obcemi ze spádového 

obvodu a jejich dlouhodobým zapojením do 

rozvoje školy.

V letošním roce bychom také rádi vyřešili 

otázku vytápění v objektu v Příčné 61, kde 

už nyní probíhají různé volnočasové aktivity 

a postupně by tu mělo vzniknout Kulturní 

a komunitní centrum Mukařov. Připravuje 

se žádost o dotaci na Středočeský kraj, další 

prostředky bude hledat obec ve vlastních 

zdrojích.

Tématem, které se dotýká snad všech oby-

vatel Mukařova, je doprava. Na co se v této 

oblasti máme připravit?

Pokud jde o dopravní situaci v obci a nejbliž-

ším okolí, bohužel se nás nemile a dlouho-

době dotkne generální oprava mostku na 

státní silnici v lese směrem na Říčany. 

Nikomu, kdo jezdí po této silnici, jistě neu-

Pokračování na straně 2

ážení a milí čtenáři, ač je to 

Vskoro k nevíře, Obecní zpra-

vodaj pro Mukařov, Srbín a 

Žernovku už má za sebou celý jeden 

ročník. Do toho druhého jsme si 

připravili některé novinky.

První je patrná už pohmatem – zpravo-

daj se nám rozrostl o 4 strany, tedy o 

celou polovinu. Množství materiálu, 

který se nám nabízí například z histo-

rie, a další zajímavosti z obce i okolí, si 

vyloženě říkají o zpracování, které 

snad ocení jak pamětníci, tak ti, kdo 

v našich obcích žijí teprve krátce.

Dosavadní rubriky proto doplní speci-

ální téma, které najdete vždy na pro-

středních stránkách zpravodaje. První 

je věnováno kultuře v minulosti i sou-

časnosti Mukařova. V dalších číslech 

budou následovat: dům a zahrada, 

tipy na výlety, zdraví a sport, rodina 

a škola a konečně Vánoce a jiné tradi-

ce.

Další novinkou, kterou jsme ovšem 

avizovali už v minulém čísle, je mož-

nost inzerce, kterou nabízíme před-

nostně firmám z Mukařova a nejbližší-

ho okolí. Najdete ji na straně 11, a to 

včetně ceníku.

Tematická příloha o kultuře přináší 

nejen historický přehled, ale i rozho-

vor se slavným občanem Mukařova, 

Theodorem Pištěkem, a informace o 

aktuální kulturní nabídce. Na dalších 

stránkách nechybí zprávy ze zastupi-

telstva a výborů, zpravodajství o životě 

v obci, rozhovor se zastupitelem Ing. 

Jiřím Šavrdou a bohužel i rozloučení s 

„živou kronikou“ Mukařova, paní 

Drahomírou Krčálovou, místní patriot-

kou a nezapomenutelnou učitelkou 

zdejší školy, na poslední stránce.

Příjemné a užitečné čtení za redakci 

přeje

Kateřina Čadilová
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ZDARMA

Z obecního úřadu
Aktuality ze zastupitelstva a výborů 

na str. 2 a 3

Rozhovor
Nejen o Oscarech v časech totality 

s Theodorem Pištěkem na str. 6 a 7

Víte, že...
Praktické informace a kalendárium 

na str. 9 a 12



nikla pomalu, ale jistě postupující příprava 

objízdné trasy, která bude ovšem jenom 

jednoproudá, což znamená kyvadlovou 

dopravu. Z dřívějších zkušeností víme, že 

tím se tato komunikace stane v čase zvýše-

ného provozu, který je zde po většinu dne, 

prakticky nepoužitelnou, a řidiči si budou 

hledat objízdné trasy. To se určitě projeví 

zvýšenou zátěží na Choceradské ulici i na 

trase směrem do Babic. S tím ale bohužel 

nic nenaděláme a nezbývá, než se obrnit 

trpělivostí.

V širších souvislostech máme ale naopak 

pozitivní zprávu, neboť se podařilo dosáh-

nout posunu ve věci diskutovaného dokon-

čení pražského okruhu. Po dohodě s měst-

skou částí Běchovice (která dříve stavbu 

blokovala) již probíhá správní řízení, jehož 

výsledkem by mělo být vydání stavebního 

povolení. I když dostavba okruhu potrvá 

ještě několik let, můžeme se alespoň v dlou-

hodobém výhledu těšit na snížení zátěže 

Dokončení ze strany 1 tranzitní dopravou i u nás v obci.

V minulém roce se několikrát zmiňovala 

možnost řešení kontroly dodržování rych-

losti u nás v obci, je v tom nějaký vývoj?

Smlouva s městem Kostelec n. Č. Lesy o 

tom, že by jejich strážníci mohli provádět 

měření mobilním radarem také v katastru 

obce Mukařov, byla skutečně uzavřena, ale 

kostelecké zastupitelstvo ji zatím neschváli-

lo, neboť se čekalo na novelu zákona o obec-

ní policii, v jejímž důsledku hrozilo, že obec-

ní policie ztratí oprávnění k měření rychlos-

ti. Tato obava se ale nenaplnila, proto dou-

fám, že smlouva nabude platnosti.

Ve hře je stále i instalace pevných měřičů, 

které známe ze Říčan, kde jsme požádali o 

rozšíření tohoto systému i k nám. Výsledek 

záleží na vyhodnocení dopravní situace a 

návratnosti investic, na vyjádření k žádosti 

však zatím čekáme a zatím neznáme ani 

podmínky případné realizace této služby.

Díky za rozhovor.

Kateřina Čadilová

Mukařov v roce 2016
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Zastupitelstvo obce Mukařov (ZO) zasedá jednou měsíčně, zpravidla 

každé druhé úterý v měsíci. Zápisy ze zasedání jsou uveřejňovány na 

úřední desce obce Mukařov a na webových stránkách www.mukarov.cz. 

Z jednání Zastupitelstva obceKdo je kdo v obecní samosprávě

Vedení obce
Rudolf SEMANSKÝ, starosta (uvolněný)

Odpovídá za: operativu, veřejný pořádek, bezpeč-

nost, životní prostředí, školství, sociální služby, 

sport, kulturu a volný čas

Přemysl ZIMA, místostarosta (uvolněný)

Odpovídá za: infrastrukturu, projekty, investice, 

dopravu

Rada obce
Výkonný orgán obce, který musí být zřízen, má-li 

zastupitelstvo 15 a více členů. 

Do pravomoci Rady obce patří např.:

dohlížet na hospodaření obce, vydávat nařízení 

obce, rozhodovat o uzavírání nájemních smluv, 

schvalovat organizační řád obecního úřadu nebo 

schvalovat účetní závěrku příspěvkových organizací 

obce.

Rada obce Mukařov má v tomto volebním období 

5 členů, všichni byli zvoleni za o.s. Mukařov-sko.

Rudolf SEMANSKÝ, starosta

- doprava, veřejný pořádek a bezpečnost v obci

Přemysl ZIMA, místostarosta

- finance, investiční plánování a rozpočet

Tomáš BERGMANN, zastupitel

- sport a volnočasové aktivity

Kateřina ČADILOVÁ, zastupitelka

- mezioborová spolupráce a dotační politika

Robert HEGYI, zastupitel

- školství a práce s dětmi a mládeží

Výbory zastupitelstva obce
Iniciativní a kontrolní orgány zastupitelstva. 

Předsedou výboru je vždy zastupitel, členy mohou 

být i nezastupitelé. 

Finanční výbor

Tomáš BERGMANN, Patrik Třeštík, Petr Doležel, Jiří 

Šavrda, 

J. Chvalina, V. Šoupal, O. Zuckerstein

Kontrolní výbor

František POKORNÝ, Kateřina Čadilová, Radek 

Hejduk, Jana Klimentová, 

E. Hegyiová, T. Kouba, P. Mádr

Výbor pro životní prostředí

Kateřina BUDÍNOVÁ, Kateřina Čadilová, Karel 

Křepelka, I. Malá, M. Veselý

Školský výbor

Radek HEJDUK, Přemysl Zima, Robert Hegyi, 

P. Batók, L. Macháčková, G. Nižníková, T. Skalický

Výbor pro sociální a kulturní věci

František POKORNÝ, Alena Semanská, 

P. Batók, E. Brůhová, L. Malý

Výbor pro pořádek a bezpečnost

Jiří ŠAVRDA, Rudolf Semanský, 

M. Horák, V. Macháček, S. Müller

Více informací a kontakty na www.mukarov.cz.

Všichni zastupitelé mají jednotný e-mail: 

jmeno.prijmeni@mukarov.cz. 

Na prosincovém zasedání zastupitelé schvá-

lili ceny vodného a stočného na rok 2016 ve 

stejné výši jako v roce 2015 s tím, že se mohou 

změnit v důsledku výběru nového provozova-

tele vodovodu a kanalizace, jenž vzejde 

z probíhajícího koncesního řízení. 

Projednávali také opakující se výpadky dodáv-

ky pitné vody v Mukařově, které budou dále 

řešeny s provozovatelem vodovodu. 

Diskutovalo se o možnostech získat dotaci na 

zateplení staré školní budovy, protože aktuál-

ně bylo otevřeno několik dotačních titulů. 

Zastupitelé schválili rozpočtové provizorium 

na začátek roku 2016, které umožní obci 

fungovat do schválení nového rozpočtu, jež se 

předpokládá na lednovém zasedání ZO.

Byly projednány a schváleny žádosti o dotaci 

z Operačního programu Životní prostředí 

na intenzifikaci čistírny odpadních vod a 

dostavbu vodovodu v Srbíně a Žernovce. 

Zastupitelé vyslechli zprávu požárního 

preventisty o vyhodnocení požární ochrany a 

návrhu aktualizace obecně závazných vyhlá-

šek v této oblasti. Bohužel se zatím nedaří 

naplnit záměr obnovit lékařskou ordinaci 

v Příčné 11, protože se lékařce, která o to měla 

zájem, nepodařilo uzavřít nutné smlouvy se 

zdravotními pojišťovnami.

Na lednovém zasedání zastupitelé schválili 

ceny svozu komunální odpadu v roce 2016, 

které se oproti roku 2015 mírně navyšují (u 

malých popelnic v průměru o 50 Kč, u velkých 

o 100 Kč). Platit poplatky za svoz komunálního 

odpadu jsou povinni všichni vlastníci nemovi-

tostí, jejichž užíváním vzniká komunální 

odpad. Na výběr jsou 3 velikosti nádob (80, 

120 a 240 l) a plastové pytle (100 l) a 4 různé 

frekvence svozů (jednou týdně, jednou za 

2 týdny, sezónní a čtvrtletní). 

Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2016 

tak, jak jej předložil finanční výbor. Vzhledem k 

tomu, že se zatím nepodařilo vyřešit otázku 

spolufinancování přístavby školy okolními 

obcemi, rozpočet je vyrovnaný, ale za cenu 

výrazného omezení rozvojových projektů. 

s možností dodatečných úprav.

Zastupitelé schválili vítězného uchazeče 

v koncesním řízení na provozovatele vodo-

vodu a kanalizace v obci. Toto řízení bylo 

vyvoláno podmínkami dotace na výstavbu 

vodovodu v Srbíně, ovšem vztahuje se i na 

provozování dalších vodovodů a kanalizace 

v obci. Vítězem  se stala společnost Veolia 

Česká republika, a.s., která prostřednictvím 

své dceřiné společnosti 1.SčV, a.s. provozuje 

vodovod a kanalizaci v Mukařově už nyní. 

Zastupitelé schválili podání žádosti o dotaci 

do Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst 

na projekt modernizace objektu v Příčné 61, 

který bude sloužit jako kulturní a komunitní 

centrum. Projekt předpokládá výměnu topení 

a dosud nevyměněných okenních výplní.

Zastupitelé byli rovněž informováni 

o postupu zpracování nového územního 

plánu. Revidovaná verze by měla být 

v nejbližších dnech odeslána k připomínková-

ní dotčeným orgánům.

Kateřina Čadilová



investičních akcí a vynakládání prostředků 

podle schváleného rozpočtu.

Výbor pro sociální a kulturní věci, 

František Pokorný

1. V oblasti sociální a kulturní byla věnována 

převážně pozornost seniorům, kteří se dožili 

životního jubilea, a přivítání nových občánků 

do života. Ostatní činnosti jdou mimo VSK a 

snaží se je zajistit nově vzniklé komunitní 

centrum.

2. V roce 2015 se podařilo projednat, připra-

vit návrhy a zajistit vydání pamětních mincí a 

pamětních listů. 

3. Pro rok 2016 se předpokládají stejné akti-

vity, pokud někdo nepřijde s dalšími nápady. 

Pro zbytek volebního období bych si přál více 

porozumění a vzájemné tolerance.

Výbor pro pořádek a 

bezpečnost, Jiří Šavrda

Výbor pro pořádek a 

bezpečnost chápu jako 

jeden z výborů, jak se 

říká, "pro lidi". Obce 

nemají povinnost ho 

zřizovat, proto ani nikdo 

nepředepsal náplň jeho 

práce. Těžiště jeho práce 

spatřuji v řešení podnětů našich spoluobča-

nů. Pokud se na nás ale naši spoluobčané se 

svými podněty neobracejí, snažíme se s kole-

gy případným problémům alespoň předchá-

zet.

1. V roce 2015 jsme kromě neutěšeného 

stavu kolem kontejnerů separovaného odpa-

du řešili stav komunikací v obci, zabezpečení 

přechodů pro chodce, možnost úsekového 

měření rychlosti a další.

2. Podařilo se zlepšit pár věcí. Například 

nasvícení některých přechodů pro chodce, 

navázání spolupráce s policií z Kostelce nad 

Černými Lesy nebo oprava komunikací, 

z nichž se část během roku postupně vrátila 

ke svému neutěšenému stavu a po zimě se 

budou muset opět opravit. Toto jsou ale věci, 

na kterých náš výbor nemá přímou zásluhu, 

ale na druhou stranu jsme si k tomu řekli svá 

stanoviska a zastupitelstvu předali doporu-

čení.

3. Kromě obvyklých témat typu kontejnery a 

rozbité silnice bych se chtěl pokusit o nápra-

vu zhoršení příjmu pozemního digitálního 

vysílání v souvislosti se zprovozněním vyso-

korychlostního mobilního internetu LTE. Od 

léta 2015, kdy došlo k testovacímu, a po dvou 

měsících i ostrému provozu této technolo-

gie, došlo k rapidnímu zhoršení příjmu 

pozemního digitálního vysílání. Tím je 

v některých oblastech našich obcí téměř 

znemožněn příjem televizního vysílání, při-

čemž televizní vysílání je jedním z informač-

ních kanálů, kterými se má k obyvatelstvu 

dostat tísňová informace ze systému varová-

ní obyvatelstva.

Školský výbor, 

Radek Hejduk

1. Školský výbor řešil 

v roce 2015 především 

záležitosti související s 

výstavbou přístavby ZŠ 

Mukařov, navýšení kapa-

city školy, využití jednot-

livých objektů ZŠ, probí-

hala výběrová řízení na vybavení apod.

2. Oceňujeme dodržení termínu dokončení 

nové přístavby ZŠ Mukařov a její otevření při 

zahájení školního roku 1. září 2015.

3. ZŠ Mukařov využila nabídku společnosti 

SCIO na provedení dotazníkového šetření 

Mapa školy. Jde o šetření zaměřené na analý-

zu školního klimatu. Poskytuje školám infor-

mace o vztazích, názorech, postojích a přá-

ních všech zúčastněných. Své názory v dotaz-

nících vyjadřují učitelé, žáci, rodiče, provozní 

zaměstnanci a ředitelé škol. Šetření proběh-

ne v prvním čtvrtletí roku 2016. Dalším důle-

žitým tématem bude letos jistě probíhající 

výstavba nové budovy MŠ Mukařov.

Výbor pro životní 

prostředí, 

Kateřina Budínová

1. V roce 2015 se výbor 

zabýval především řeše-

ním jednotlivých problé-

mů a otázek souvisejí-

cích s jeho gescí – povo-

lování kácení dřevin, 

řešení podnětů občanů, 

spolupráce se staveb-

ním dozorem na přístavbě školy, organizace 

péče o zeleň v obci, a přípravou projektů pro 

rok 2016.

2. Protože výbor pro životní prostředí je 

v obci Mukařov nový, je důležité, že se poda-

řilo zformulovat jeho agendu, která se bude 

postupně naplňovat. Pro řešení úkolů pro-

vozního charakteru je zásadní dobrá komu-

nikace s technickými pracovníky obce. Pokud 

jde o rozvojové plány, je to běh na delší trať.

3. Na základě projektu na úpravu parku před 

OÚ by se měla realizovat alespoň zpevněná 

štěrková cesta doplněná případně drobnou 

výsadbu. Výbor dále navrhuje náhradu dvou 

uhynulých lip před sokolovnou a dokončení 

ozelenění ploch u školy zasažených stavbou. 

U nové školky se plánuje výsadba cca 15 stro-

mů jako náhrada za vykácené sakury ve 

Sportovní ulici. Do Sportovní ulice by měly 

být osazeny větší dřevěné truhlíky pro trva-

lou výsadbu. Mezi úkoly výboru v roce 2016 

patří i naplňování nové legislativní úpravy 

týkající se topení v obci.

Děkuji za odpovědi.

Renáta Kiára Vargová

Finanční výbor, 

Tomáš Bergmann 
1. Hlavní úkoly FV jsou 

každý rok velmi podob-

né. Připravit návrh roz-

počtu, následně bedlivě 

sledovat vývoj jednotli-

vých kapitol a v případ-

ně nutnosti reagovat na 

změny v rozpočtu změ-

nami, které se v průběhu roku odrazí v roz-

počtových úpravách. Pravidelně se tak mění 

rozpočet jak na příjmové stránce i výdajové, 

a to v závislosti na skutečných příjmech 

v průběhu roku i skutečných výdajích jednot-

livých kapitol a projektů. Letos byla práce 

ztížená především díky přístavbě školy, a to 

zejména ve vztahu ke spolufinancování nové 

budovy ostatními obcemi. Kvůli zatím nee-

xistující dohodě o úhradě finančních pro-

středků od okolních obcí jsme byli nuceni 

velmi obezřetně nakládat s finančními pro-

středky a finančními rezervami obce, které 

jsme naštěstí díky odpovědnému plánování 

v minulých letech měli naspořené v dosta-

tečné míře.

2. Na rozpočtu není příliš co měnit.

3. Viz bod 1 – stále není dohoda s obcemi, 

rozpočet jsme tedy připravili bez těchto 

peněz, a jsme nuceni čekat na dohodu. Kvůli 

těmto chybějícím penězům jsme byli nuceni 

odložit většinu investic v obci. Doufáme 

v dohodu s obcemi a následně se těšíme, že 

budeme tyto prostředky moci vrátit do 

fondů a následně použít na další investiční 

akce. Určitě chceme pokračovat ve velmi 

odpovědném plánování, které se nám dopo-

sud vyplatilo a odráží se i v ratingu, který má 

obec u orgánů státní správy a bank.

Kontrolní výbor, 

František Pokorný

Kontrolní výbor pracuje 

podle  schvá leného 

plánu práce a potřeb 

Zastupitelstva.

1. V roce 2015 byla 

pozornost věnována 

investičním akcím – řeše-

ní   přístavby školy, budo-

vání vodovodu pro Srbín, dále se KV zabýval 

kontrolou smluv uzavíraných obcí, kontro-

lou plnění usnesení a rozpočtu obce.

2. Snaha členů KV pomoci řešit některé 

oblasti správy majetku se nesetkala s pocho-

pením, měnit zaběhnuté pořádky se nedaří. 

3. Pro rok 2016 jsou v plánu kontrolní činnos-

ti zařazeny oblasti využívání vodovodu a 

kanalizace, odpadové hospodářství, kontro-

la úkolu úpravy nájemních smluv, realizace 

Přesně před rokem jsme na tomto místě dělali anketu, která se týkala práce ve 

výborech obecního zastupitelstva. Co přinesl uplynulý rok a na co se výbory zaměří 

letos? Na to jsme se zeptali jejich předsedů. Všem jsme položili tři otázky:

1. Co jste hlavně řešili v roce 2015?   2. Podařilo se něco vylepšit, zhodnotit?

3. Na co se chcete zaměřit v roce 2016?

Výbory obecního zastupitelstva – rekapitulace a plány
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Z jejich darů jsou financovány veškeré ná-

klady spojené s touto soutěží (ozvučení, 

odměny pro děti). Letošní ročník navštívila i 

vzácná návštěva – Mikuláš, anděl a dvě šíle-

né čertice. Už teď se těšíme se na další roč-

ník.

Jana Novotná, ředitelka ZŠ Mukařov

Plesová sezóna v Mukařově
Brzy začne plesová sezóna, která je pří-

jemným zpestřením společenského živo-

ta v naší obci. Plesovou sezónu zajišťují 

dobrovolné organizace TJ Sokol Mukařo-

v, SDH Mukařov a základní škola Muka-

řov. 

Co se týče plesů pořádaných SDH Mukařov, 

můžete se těšit na nekuřácký ples a osvěd-

čenou kolínskou hudební skupinu TOX, 

která nám již po čtvrté v řadě bude hrát k 

poslechu a tanci. Pravidelní návštěvníci 

našich plesů vědí, že tato kapela hraje vše, 

má profesionální zpěvačku s neuvěřitel-

ným hlasovým rozsahem a dokonce i ang-

lické texty zní správně anglicky. 

Dovolte mi jednu poznámku. Za poslední 

léta jsem zaznamenal výrazné zlepšení 

uměleckého stylu tanečních párů. Když je 

pozorujete, všimnete si, že už to není tako-

vé to lidové „hop sem a hop tam“, ale při 

tangu jdou páry do odvážných kreací, do-

konce dají jive či rumbu a skočná polka – to 

je radost pohledět. 

Toto zlepšení přičítám dvěma faktorům. Za 

prvé: popularitě televizní soutěže Star 

Dance, kterou uvádí Česká televize. Za dru-

hé: našemu tanečnímu mistrovi Viktoru 

Macháčkovi a jeho manželce Lence, kteří 

nás naučili znovu tančit a v naší obci vedou 

úspěšné taneční hodiny nejen pro pokroči-

lé. Jednou Viktor prohlásil, že v dobách, kdy 

nebyla televize, se více tančilo. Nebýt však 

televize, nevracelo by se tolik lidí k tanci.

Kromě polky, valčíku či ploužáčku tělo na 

tělo lze v Mukařově spatřit i waltz, tango, 

slowfoxtrot, quickstep a nechybí ani latina 

– samba, rumba, jive. Jsem zvědav, zdali 

uvidíme v letošní plesové sezóně i paso-

doble, blues, twist, mambo, charleston, 

čardáš či mazurku?

Tak vzhůru do tance! 

Petr Doležel, SDH Mukařov

Tříkrálová sbírka v Mukařově
Letos se opět tradiční Tříkrálová sbírka 

konala i v Mukařově.  Podle předběžných 

informací naši koledníci vybrali přes 

13 tisíc korun.

Tříkrálová sbírka je projekt, který pomáhá 

těm nejpotřebnějším. Jde o pomoc pro ne-

mocné, lidi se zdravotním postižením, seni-

ory, matky s dětmi v tísni a pro další jinak 

sociálně potřebné. Většina vykoledovaných 

prostředků zůstává v regionu, kde byly vy-

brány. Jde o předem oznámené projekty - 

letos jich bude více než 800. 

V naší, pražské diecézi, vybrané prostředky 

půjdou především na pomoc sociálně sla-

bým rodinám či například na stacionář 

a charitní centrum v Příbrami. Dále budou 

podpořeny další stacionáře pro seniory, 

matky s dětmi v tíživé situaci či projekty 

s pečovatelskými a ošetřovatelskými služ-

bami. 

První takováto sbírka v novodobé historii se 

konala v roce 2000 na území olomoucké 

arcidiecéze a pro svůj úspěch byla od násle-

dujícího roku organizována celorepubliko-

vě. Každým rokem se do ní zapojuje 40–50 

tisíc dobrovolníků. Tato sbírka je největší 

dobrovolnickou akcí v České republice.  Loni 

se vybralo v naší zemi celkově téměř 90 mili-

onů korun. Každým rokem zatím byla sbírka 

úspěšnější, doufám, že tomu bude tak i le-

tos. Podobné sbírky se konají v celé řadě 

zemí, dlouhou tradici mají například 

v Německu či v Rakousku.  

Tři králové Kašpar, Melichar a Baltazar 

podle tradice navštívili Ježíše krátce po jeho 

narození v Betlémě a přinesli mu dary – zla-

to, kadidlo a myrhu. Proto většinou chodí 

skupinky koledníků, ve kterých jsou dětští 

koledníci převlečení za tyto tři krále, a jdou 

s nimi jako doprovod dospělí, kteří mají prů-

kaz koledníka a zapečetěnou kasičku 

s logem Charity. 

Velké díky si zaslouží všichni, kteří na sbírku 

přispěli a samozřejmě také naši mukařovští 

koledníci (a to jak děti, tak i dospělí), bez 

nichž by se prostředky nevybraly. 

Ondřej Jakob, zastupitel obce Mukařov

Mukařovská Hvězda hvězd 

2015
Další ročník pěvecké soutěže pro děti od 

6 do 15 let se konal o prvním prosinco-

vém víkendu, 5. 12. 2015. Soutěže se zú-

častnilo rekordních 44 dětí. 

Jako obvykle se soutěžilo ve třech kategori-

ích – 6 až 10 let, 11 až 15 let a dvojicích.

Velmi důležité funkce poroty se zhostili 

lidé, kteří se muzikou živí, nebo jsou jejími 

velkými fanoušky.

Doprovod dětem zprostředkovává Jana 

Lipková, klavíristka (ne profesí), která je 

důležitou součástí této soutěže již několik 

let. Zkoušky a přípravu dětí zajišťuje paní 

učitelka Kateřina Dinová.

A jak to letos všechno dopadlo?

Absolutní vítězkou letošní soutěže se stala 

Jolanta Lipková (15 let) s písní Lásko, voníš 

deštěm. Vítězkou podle divácké poroty byla 

Natálie Pajerová s písní Mravenčí ukolé-

bavka, kterou doprovázel na kytaru její dě-

deček. 

Ve 2. kategorii (11–15 let) se na 1. místě 

umístila Kateřina Hanáková (Červená Kar-

kulka), 2. místo obsadila Anna Jakobová 

(Studánko stříbrná) a 3. místo obsadil Matěj 

Frydrych (Toulavá). V 1. kategorii (6–10 let) 

obsadila 1. místo Karolína Lískovcová 

(Říkej mi táto), na 2. místě se umístila Kate-

řina Müllerová (Tři oříšky) a 3. místo obsa-

dila Natálie Pajerová (Mravenčí ukolébav-

ka). 

Poslední kategorií byla Kategorie dvojic, 

kde byly výsledky následující: 1. místo: 

Anna a Kateřina Jakobovy (Hallelujah), 

2. místo: Viktorie Doskočilová a Sabina 

Lašková (Veď mě dál, cesto má), 3. místo: 

Barbora Exnerová a Markéta Moravco-

vá (Bláznova ukolébavka).

Děkujeme moc všem sponzorům, z nichž 

největším je obec Mukařov, za jejich přízeň, 

bez které by se tato soutěž konat nemohla. 

Slovem i obrazem z naší obce

Obecní zpravodaj (1/2016) Strana 4Zprávy z obce

Slovem i obrazem z naší obce

Termíny plesů 

v mukařovské sokolovně
20. února 2016 – TJ Sokol Mukařov

4. března 2016 – ZŠ Mukařov

19. března 2016 – SDH Mukařov

2. dubna 2016 ples hasičů z okolních obcí 

sdružených v okrsku č. 5



Kultura v Mukařově v proměnách času
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Filmy se promítaly nejčastěji v malém sále 
sokolovny. 

Během ledna a února se pořádaly plesy. 
Například Sokolský ples se těšil hojné účasti, 
zato Ples ROH měl účast slabou. V únoru 
roku 1955 se konal první Lesnický ples, dále 
proběhl Ples požárníků pořádaný Sborem 
požární ochrany v Mukařově. Během pouti 
se pak konala každoročně večer pouťová 
taneční zábava.     

V kulturní rubrice kroniky se často objevují 
rovněž různé sportovní a branné akce. 
Například od roku 1953 se pořádal branný 
závod doktora Pinskera, dále byly Běhy vítěz-
ství a Dny tělovýchovy a sportu.    

Co se dělo před šedesáti lety?
V roce 1956 se v Mukařově pořádaly přenáš-
ky se zdravotní tématikou, které se podle 
záznamů v kronice těšily velké oblibě. Pořá-
dal je zpravidla OÚNZ v Říčanech a pojedná-
valy o těchto tématech: dárcovství krve, 
infekční nemoci dětí, péče o zuby, plísňové a 
hnisavé choroby kůže.   

Za rok se odehrálo asi deset filmových před-
stavení, pět loutkových představení (Princez-
na Rusalka, Rozmarná princezna Bětka, 
Kašpárkovo pometlo zametlo, Honza, kovář 
a čerti, Jirka v pekle). Nově se konaly rovněž 
sportovní Akademie. V dubnu roku 1956 
pořádal Sokol Tělovýchovnou akademii 
žáků, v červnu Veřejnou cvičební hodinu 
členů Sokola a v srpnu Sportovní akademii za 
účasti přeborníku ČSR v jízdě na kole. Další 
novinkou byla estráda, kterou pořádala 
místní Jednota v rámci Mezinárodního dne 
družstev.

V říjnu roku 1956 proběhl v Mukařově literár-
ní večer u příležitosti 55. výročí narození 
spisovatele Jaroslava Seiferta. 

Co se knihovny týče, tak v roce 1956 zde 
bylo 59 knih Marx-Leninských, 130 politic-
kých, 17 přírodovědeckých, 53 zeměděl-
ských, 11 technických, 104 naučných, 680 
krásné literatury a 192 pro mládež (v tomto 
pořadí je to zaznamenáno v kronice, pozn. 
redakce). Celkový počet čtenářů byl 46, 
návštěvníků knihovny bylo 599. Nejvíce byly 

v té době čteny spisy F. Morávka a F. Hečka. 
Dále pak cestopisy Hanzelky a Zikmunda. O 
knihy politické se podle kroniky čtenáři 
vůbec nezajímali. 

Knihovna a její přesuny
V kronice se dále 
píše, že Obecní 
knihovna Mukařov-
ská vznikla v roce 
1925 a roku 1945 
byla přeměněna na 
Lidovou knihovnu, 
později se nazývala 
Gotwaldova knihov-
na a byla majetkem 
KSČ. V září roku 1953 
byla předána lidu a 
stala se Lidovou knihovnou. V roce 1951 byla 
knihovna přestěhována z budovy MNV do 
domu Františka Nováka na Budech. V únoru 
roku 1952 byla znovu přestěhována a to do 
budovy Sokola za nájem 500 korun ročně. 
Knihovnicí se stala paní učitelka Šebková. 
Například v roce 1953 bylo vypůjčeno 868 
knih. 

Další podrobnější záznam o knihovně se 
vztahuje k roku 1976, kdy knihovnu vedl 
učitel matematiky Josef Krčál. V knihovně 
bylo tehdy 2954 knih, bylo evidováno 151 
čtenářů, z toho 43 do 15 let.  V tomto roce 
knihovna získala první místo v soutěži kniho-
ven (v kategorii 500–1000 obyvatel), která 
byla pořádána u příležitosti 30. výročí osvo-
bození Československa Sovětskou armádou. 

MDŽ, VŘSR 
a prvomájové průvody
V roce 1957 byla kulturní situace v Mukařově 
velmi podobná té minulé, přibyla Václavská 
taneční zábava. Dle záznamů v kronice se 
Osvětová beseda snažila rozvinout co největ-
ší činnost kulturní. „Podmínky pro pořádání 
divadelních představení jsou oblastním diva-
dlem v Benešově finančně neúnosné. Toto 
divadlo žádá za představení příliš velké poplat-
ky. Pro zvýšení kulturní činnosti zakoupil Místní 
národní výbor televizní přístroj za 4000 korun. 
Přístroj byl umístěn v klubovně požární stanice 
a jeho instalace byla provedena svépomocí.“    

Roku 1958 se konala pouze tři divadelní 
představení, promítalo se osm filmů, probí-
haly zdravotnické přednášky (témata napří-
klad Obvazy, Problémy výchovy dospívající 
mládeže). Oproti minulým létům přibyly dva 
plesy a to Ples rodičovského sdružení a přá-
tel školy (účastnilo se ho 300 osob) a dále 
Vánoční taneční zábava za účasti 250 osob 
vzdor velmi ošklivému počasí.    

Nově se konaly rovněž zájezdy. Osvětová 
beseda uspořádala zájezd do Prahy do cirku-
su Busch a Humberto a zájezd autokarem do 
Smetanova divadla. Celý zájezd, tedy cestov-
né a vstupné do divadla činilo 20 Kč na oso-
bu. 

Tradičně probíhaly oslavy Mezinárodního 
dne žen, kde program zajišťovali žáci školy a 
pionýři.

V červnu tohoto roku uspořádala Osmiletá 
základní škola Výstavu žákovských prací. 

V roce 1960 bylo uskutečněno 30 filmových 
představení, 4 divadelní, 1 literární večer, 1 
beseda, 1 loutkové představení, 1 tělový-
chovná akademie, 5 zájezdů a 7 plesů a 
tanečních zábav.  

První zmínky o kulturních akcích v Mukařově 
jsou v kronice zaznamenány formou tabul-
ky. Jedná se o roky 1945 až 1953. Například 
v roce 1945 zde byly dvě zábavy, dvě divadel-
ní představení a sedm loutkových předsta-
vení. V roce 1948 to bylo již 22 divadelních 
představení, žádná zábava, ale přibyly dva 
projevy, asi politické. Nejkulturnějším rokem 
z tohoto období byl rok 1953, kdy se uskuteč-
nily 2 besedy, 9 projevů, 5 filmových předsta-
vení, 7 přednášek, 6 divadelních představe-
ní, 7 loutkových představení, 2 výstavy, 4 
taneční zábavy a dvě tělovýchovné akce.  

Kronikář zaznamenal, že divadelní předsta-
vení se v tomto období pořádala v hostinci 
u Březinů. Filmové projekce probíhaly jed-
nak v Louňovicích, dále pak „přenosným 
aparátem na úzký film na plátno“ v sokolovně 
nebo v hospodě na Budech. V této době byla 
v Mukařově aktivní Újezdní osvětová bese-
da, která pořádala kulturní akce v sokolovně.       

Hlavní kulturní zprávou v kronice za rok 1953 
je ta, že byla konána tryzna za zemřelého 
Stalina a dále tryzna za Klementa Gotwalda. 
Na MNV byly kondolenční archy, kde se 
zapsalo 533 občanů a dětí.  

Divadlo, kino, přednášky, plesy i sport 
Do roku 1950 pořádal divadelní představení 
především dramatický sbor Sokola, později 
v Mukařově hostovalo oblastní divadlo Bene-
šov. V sokolovně se rovněž tradičně konala 
Mikulášská zábava a Silvestrovské večery.   

V Mukařově probíhala celá řada přednášek, 
například v roce 1954 pracovníci hvězdárny 
v Ondřejově přednášeli o atomové energii. 
Podle záznamů přišlo 90 osob a všichni 
sledovali přednášku s velkým zájmem. Zato 
přednáška o Svazarmu s promítáním krátké-
ho filmu se setkala s mizivou účastí. V této 
době byla čilá divadelní sezóna, hostovalo 
zde především oblastní divadlo Benešov. 
Hrály se hry od Čapka (Loupežník), Haška 
(Osudy dobrého vojáka Švejka), účast byla 
hojná, kolem 200 osob. 

Oblíbenou zábavou bylo i kino, hrály se 
například tyto filmy: Jezdci z lesa, V 90. minu-
tě nerozhodně, Očima vzpomínek, Zázraky 
se dějí jen jednou, To byl český muzikant. 

Kulturní dění v Mukařově má svou bohatou tradici. V různých časových obdobích 

reagovalo i na politické dění ve společnosti. Záznamy z kroniky jsou však jasným 

důkazem toho, že místní občané se rádi bavili společně, na divadelní představení 

zavítaly i dvě stovky lidí.

Mukařovští ochotníci v 50. letech Pokračování na straně 7



Dokud jsem, tak tvořím

Obecní zpravodaj (1/2016) Strana 6Speciál: KULTURA

Rozhovor s Theodorem Pištěkem o Mukařově současném i minulém, o umění, 

rychlých autech, Oscarech a jablkách v závodním voze.

Jak se dnes máte?

No tak já se poslední rok nemám nijak zvlášť, 

protože mám rodinné a zdravotní potíže a 

špatně se mi chodí. Teď jen čekám, že přijdou 

nějaké hezčí dny a že to všechno bude lepší.

Jak dlouho je Vaše rodina v Mukařově?

Něco přes osmdesát let. Můj dědeček Ing. 

Julius Ženíšek tu koupil dům, kde dřív bývala 

hospoda. Já jsem sem jezdil už jako miminko, 

rodina mě brala s sebou na letní byt. Já sám 

jsem se sem natrvalo přestěhoval v devade-

sátých letech do nového domu. Předtím jsme 

žili v Praze na Žižkově. Teď tu vedle mě bydlí 

také můj mladší syn Martin, ve vesnici žije 

také jedna má sestřenice.

Jezdili jste do té vily na okraji Mukařova, 

které se říká Pištěkova?

Ano, tam. Jenže to vůbec není Pištěkova vila a 

já jsem nešťastný z toho, že se jí tak říká. 

Důvodem je, že je dnes v dezolátním stavu a 

já s tím nemůžu nic dělat. Dědeček Ženíšek 

Mezi místními celebritami byl výraznou po-

stavou holič pan Stárek, který byl režisérem 

ochotnického spolku. Byl velice podobný 

herci Plachtovi, a tak se do něj stylizoval. Jeho 

oficína bývala při příjezdu do Mukařova moje 

první zastávka, aby mi upravil prázdninový 

účes. K dalším osobnostem tehdy patřili 

major četnictva ve výslužbě pan Hlavín a pošt-

mistr pan Bouček.

Vy nebo Vaše sestra jste nikdy neměli herec-

ké ambice?

Ne, to vůbec ne. Jednou si jeden češtinář ve 

škole myslel, že si se mnou pomůže, když mě 

nechá recitovat, ale to si nepomohl. Tatínek to 

po nás nechtěl. Divadlo nás úplně minulo. 

Dokonce tatínek vůbec netušil, že jednou 

budu navrhovat kostýmy pro divadlo a film, 

toho se nedožil.

Jak jste se vlastně dostal k návrhům kos-

týmů?

Úplně náhodou. Můj přítel František Vláčil si 

mě přizval jako výtvarníka k filmu Holubice. 

A pak mi řekl: „Když už děláš tyhle věci, tak, 

prosím Tě, navrhni i ty kostýmy.“ 

O filmech se hodně mluví, ale mou hlavní čin-

ností jsou obrazy. Za život jsem měl desítky 

velkých výstav tady i v Americe. V roce 2012 

mi Národní galerie uspořádala retrospektivní 

výstavu, kam se přišlo podívat jedenadvacet 

tisíc lidí. Ovšem ani za tři měsíce trvání nezís-

kala výstava pozornost nikoho z obecního 

zastupitelstva.

V místní knihovně je Vaše kniha Ecce homo, 

která vznikla na základě téhle výstavy, do-

konce s Vaším věnováním. Navštěvujete 

knihovnu v Mukařově?

Já se vždycky snažím tu nějak komunikovat, 

nechávám tu pozvánky na výstavy, publikace 

a plakáty. Ale obec projevuje ostentativní ne-

zájem.

Když se dívám na Vaše obrovská plátna, na-

malovat takový obraz musí být i fyzicky ná-

ročné.

Ano, to je, člověk musí být v kondici. Když jsem 

ještě bydlel v Praze, musel jsem tyhle obrazy 

navíc nosit po schodech do nekonečných 

sedmi pater.

Kromě člověka je velkým tématem Vašich 

obrazů automobil, také jste sám závodil.

Já jsem jezdil přes dvacet let, byl to můj hlavní 

koníček. A byl jsem úspěšný, se mnou jezdili 

lidé slavných jmen, tovární jezdci. Měl jsem 

tehdy Saaba 96, se kterým jsem vyhrál závod 

měl pět dcer a ty měly také svoje děti, takže 

ten dům teď vlastní množství majitelů, kteří 

spolu moc nekomunikují, jak se to někdy 

v rodinách stává. Čili ono se říká, že je to 

Pištěkova vila, ale je to dům paní Ženíškové, 

který je mi velmi blízký. Můj otec Theodor 

Pištěk tam dokonce zemřel. Ještě v devadesá-

tých letech byl ten dům udržovaný, zahrada 

nádherná, ale z jeho současného stavu jsem 

nešťastný a není v mé moci to změnit.

Vraťme se znovu do historie, jaké jsou Vaše 

vzpomínky na Mukařov z doby, kdy jste sem 

jezdili na letní byt? Co jste tu jako kluk celé 

dny dělal?

Mukařov byl v té době malebné místo s něko-

lika domy a s pěti hospodami, byly tu nádher-

né čisté lesy. Říká se, že člověku se líbí nejvíc 

to, co zažil v mládí, a já na tehdejší Mukařov 

rád vzpomínal. V dnešní době už začíná svou 

výstavbou připomínat pražskou čtvrť. Tehdy 

to byl pravý venkov, teď je to předměstí.

Jako kluci jsme tu lítali celé dny po lese a každý 

den jsme si kopali míčem na hřišti, to tu ještě 

nestála ani základní škola, nebyla tu požární 

nádrž ani rybníky, které jsou za ní v lese. Na 

jejich místě byla bývalá chatová osada ŽOS. A 

tam, kde je nyní chatová čtvrť, byly lány ovsa. 

Za války a potom za komunistů jsme nemohli 

dům využívat. Do obyvatelných prostor nám 

nejdříve Němci nasadili rodinu ševce 

z Neveklova. Komunisté potom řešili jedno-

duše bytovou otázku tak, že v domě ubytovali 

další rodinu a my jsme směli používat jen část 

domu a zahradu.

Spolupracoval tatínek s místními ochotníky?

To už je moc dávno. Tehdy tu byli aktivní míst-

ní sokolové, kteří tu postavili i sokolovnu. Táta 

tu byl hlavní postavou, protože byl preziden-

tem Okrašlovacího spolku Mukařov. Po celém 

Mukařově tehdy stály žlutočervené lavičky 

s cedulkami Okrašlovací spolek Mukařov. Po 

vesnici se tehdy celé dny pohyboval s vozíkem 

penzionovaný pošťák pan Waltmann a uklí-

zel, stříhal a hrabal, aby to tu bylo pěkné.  

Přední český výtvarník Theodor Pištěk mladší 

bydlí a tvoří v Mukařově. Narodil se v Praze 

25. října 1932 do rodiny herce Theodora Pištěka 

a herečky Marie Ženíškové. Jeho pradědeček byl 

František Ženíšek, malíř, který se mimo jiné 

podílel na výzdobě pražského Národního 

divadla. Theodor Pištěk ml. vystudoval 

Akademii výtvarného umění v Praze a kromě 

malování se věnoval také návrhům kostýmů a 

dekorací pro divadlo a film, za které získal řadu 

ocenění. Je také autorem návrhu uniforem 

hradní stráže. S manželkou Věrou, která 

zemřela na jaře minulého roku, má dva syny. 



Kultura v Mukařově v proměnách času
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Sedmdesátá léta jsou v kronice zazname-
nána z hlediska politiky a to i v kulturní oblas-
ti. Píše se o prvomájových průvodech, osla-
vách VŘSR, MDŽ, připomínají se úmrtí státní-
ků. 

První máj roku 1976 je zdokumentován 
následovně: „Tradiční manifestace 1. máje se 
konala v Mukařově za účasti okolních obcí.  
Sraz účastníků byl v 8.30 před budovou MNV 
Mukařov. Odtud šel průvod na hřiště před 
sokolovnu, kde se konal hlavní program mani-
festace, projevy a dechová hudba. Nechyběly 
ani alegorické vozy. Na hřišti bylo zajištěno 
občerstvení.“

V této době se pořádaly různé vlastivědné 
zájezdy, dělaly se masopustní průvody, uctí-
valy se tradice Lidic, lidé se těšili na pouť.

V kronice je dále záznam, že v květnu roku 
1978 se uskutečnil 2. ročník Mukařovské 
kecky, pořádala jej skupina Jiskra při ZDŠ 
Mukařov a byly dvě trasy, 15 km a 25 km. 
Dále byla uspořádána soutěž o nejstaršího a 
nejmladšího účastníka pochodu.

Aktivní byl rovněž Včelařský spolek a Rybář-
ský spolek. Jednou za dva roky se konal Vče-
lařský ples. 

Rok 1980 žil spartakiádou. V polovině osm-
desátých let hovoří záznamy v kronice o tom, 
že v březnu pořádal Sbor požární ochrany 
pravidelné maškarní plesy, které se těšily 
velké oblibě. Prvomájové oslavy se rozrostly 
o návštěvu vojáků z Babic, 9. května se kona-
ly lampiónové průvody s ohňostrojem a 
dělobuchy.    

V roce 1986 bylo v kronice zaznamenáno, že 
ve všech vesnicích se společným MNV Muka-
řov se uskutečnilo celkem 14 zábav a plesů a 
1 kulturní večer. O kulturní vyžití se stará 
kulturní komise, která pomáhá organizovat 
oslavy MDŽ, 1. máje, MDD (Mezinárodní den 
dětí), pomáhá při organizování Mukařovské 
kecky. Komise povoluje či zamítá atrakce na 
mukařovské pouti. Sleduje činnost tělový-
chovy a sportu, přípravy na Spartakiády, 
činnost místní Lidové knihovny, schvaluje 
koncept činnosti Osvětové besedy a sleduje 
rozvoj vědeckotechnické činnosti mládeže. 

Novodobá kultura tak, jak ji známe dnes
Od roku 2004 se v kronice zaznamenává 
vítání občánků, dále se mapuje soutěž Muka-
řovská hvězda, podzimní Drakiáda, zdobení 
Vánočního stromu, píše se o loutkovém 
divadle na Srbíně, o Pálení čarodějnic, pokra-
čuje Mukařovská kecka, nově se pořádá 
Dětský maškarní karneval, vynášení Morany. 
V sobotu 10. dubna 2010 se konal první roč-
ník soutěže amatérských divadelních soborů 
Mukařovský Pištěk. 

Níže je přehled pravidelných kulturních 
akcí z roku 2011 tak, jak je zaznamenala 
současná kronikářka paní Jaromíra Pokorná. 

Z kroniky připravila Renáta Kiara Vargová

Zbraslav – Jíloviště. S tím svým závodním 

Saabem jsem trénoval tady v Mukařově, když 

jsem jezdil babičce pro jablka. Ovšem tehdy 

to v okolí bylo zcela jiné.

Měl jste rychlá auta i doma pro své potěšení?

Já jsem velkým fanouškem Porsche. V dobách 

komunismu, kdy tady jezdili většinou traban-

ty a „embéčka“, jsem měl červené Porsche, to 

bylo něco. Ale mělo to háček, to auto nebylo 

moje. Vyžádal jsem si ho jako část honoráře 

za práci, kterou jsem dělal v Německu. Měl 

jsem ho půjčené na dva roky. Byla to vlastně 

polovina honoráře, který bych stejně nedo-

stal do ruky, protože byl v těchto případech 

vždy adresován na Filmexport. Do zahraničí 

nás nepouštěli nijak ochotně, ale důležité 

bylo, že jsme přinášeli tvrdou měnu.

Vy jste žil tady v Čechách, a pak jste se najed-

nou ocitl na vyhlašování filmových Oscarů. 

Jak na vás zapůsobil ceremoniál?

Bylo to ohromující. Člověk si může říkat, že je 

to jen nějaká cena a o nic tam nejde, ale ten 

ceremoniál a všechno okolo na vás chtě ne-

chtě zapůsobí. Člověk skutečně do poslední 

chvíle neví, kdo cenu dostane, z nominací to 

jen může odhadovat. Je úplně mimo naše 

emoční chápání, jak velké napětí při ceremo-

niálu panuje. Když vidíte v televizi, jak herečky 

při vyhlášení šílí a omdlévají, to není divadlo, 

tak to tam skutečně je. Na závěr ceremoniálu, 

kdy všichni ocenění stojí před publikem, jsem 

se dostal díky Kirku Douglasovi do první řady. 

Tehdy mi řekl: „Jdi dopředu a užij si to.“ Na ten 

okamžik jsem si vzpomněl, když jsem se 

v těchto dnech dočetl, že Kirk Douglas letos 

oslaví devadesáté deváté narozeniny.

K vyhlašování Oscarů se váže ještě jedna 

moje vzpomínka. Agentura nám tehdy zapla-

tila letenky, ale nedali nám žádné peníze. 

Patnáct dolarů, co jsem měl s sebou, jsem dal 

portýrovi v hotelu. Bydleli jsme v hogo fogo 

hotelu, kde nám každý den měnili květinovou 

výzdobu a láhev s šampaňským, ale na jídlo 

jsme neměli. S architektem Černým jsme 

proto chodili do jednoho lokálu, kde měli 

u baru žoky s burákama, a ty jsme tam zadar-

mo jedli, dokud nepřijel Mirek Ondříček. Ten 

už v Hollywoodu natáčel nějakou dobu, takže 

nás tam finančně podržel. Když jsem pak při-

letěl domů na letiště se soškou Oscara, čekala 

na mě jen rodina, ale žádné oficiální přivítání. 

Zato doma na mě čekal účet za letenky! 

Nestěžuji si, později se mi dostalo zadostiuči-

nění, když mně naplněná Lucerna tleskala ve 

stoje. Stejné uvítání mě čekalo i v Karlových 

Varech, když jsem přebíral Křišťálový globus. 

Na to se nezapomíná.

Nechtěl jste tehdy v Americe zůstat?

To nebylo tak jednoduché, jak si teď lidé před-

stavují. Doma byla rodina, kterou bych ne-

mohl navštěvovat. Děti by se nedostaly na 

školy, každý by s nimi vymetl. Pro mou práci 

by bylo bývalo potřeba, abych jezdil pravidel-

ně do Evropy, a to by nebylo možné. Kromě 

Formanových filmů jsem hned dostal další 

nabídky, ale musel jsem je bohužel odmít-

nout. Stalo se něco absurdního. Tehdy na 

našem konzulátu v New Yorku seděl jako šéf 

můj spolužák ze základní školy, se kterým 

jsme si jako děti hráli a navštěvovali jsme se. 

Ten mi odmítl prodloužit povolení, takže jsem 

hned druhý den ráno musel odletět zpět do 

republiky. Takové jednání člověk nepochopí.

Na Oscara jste byl nominován i za film 

Valmont.

Ano, ale Valmont tehdy nebyl dobře přijatý. 

O rok dříve běžel v kinech film Nebezpečné 

známosti, který získal tři Oscary, také za kos-

týmy. A Miloš Forman si usmyslel, že natočí 

film podle stejné předlohy o rok později, a 

film se neujal. Výtvarnice, která nakonec 

Oscara dostala za anglický velkofilm, zdaleka 

nebyla tak dobrá, jako moje kostýmy 

k Valmontovi. To mě skutečně naštvalo.

Občas se v médiích objeví zpráva, že se ně-

který Váš obraz prodal v aukci za horentní 

sumu. Je možné Vaše obrazy koupit i jinde?

Ano, obrazy se prodávají stále. Jenže to už 

dávno nejsou moje obrazy, ale věci ze sbírek 

soukromých sběratelů. Velmi populární jsou 

teď obrazy z mého fotorealistického období 

ze 70. a 80. let minulého století. Z těch už bo-

hužel doma žádné nemám. Tak jen smutně 

koukám, jak mizí celé kolekce ze sbírek.

Kde stále berete inspiraci, malujete?

Maluji stále, dokud jsem, tak tvořím. Řekl 

jsem si, že zkusím namalovat obraz stylem, 

jako jsem maloval před padesáti lety. A na 

tom nyní pracuji.

Děkuji Vám za rozhovor.

Petra Batók

Dokončení ze strany 5

Významná ocenění:

ź 1974 Čestné uznání poroty festivalu malby 
v Cannes (Francie)

ź 1984 Oscar a nominace na cenu britské 
filmové akademie za kostýmy ve filmu 
Amadeus

ź 1989 francouzská cena César, nominace na 
Oscara a na cenu britské filmové akademie 
za kostýmy pro film Valmont

ź 2000 Medaile I. stupně za zásluhy od 
prezidenta Václava Havla

ź 2003 Český lev za dlouhodobý umělecký 
přínos českému filmu

ź 2013 Křišťálový globus za přínos světové 
kinematografii

ź 2014 Čestná cena z Mezinárodního filmového 
festivalu Bratislava za přínos kinematografii

ź 2015 Záslužný kříž náčelníka Vojenské 
kanceláře prezidenta republiky

12. 2.   Hasičský ples SDH Žernovka
19. 2.   Ples sportovců, TJ Sokol Mukařov
4. 3.  Ples ZŠ Mukařov
26. 3.  Hasičský bál SDH Mukařov
2. 4.  Festival Mukařovský Pištěk
10. 4.  Vynášení Morany
30. 4.  Pálení čarodějnic
21. 5.  Mukařovská kecka – TJ Sokol Mukařov
20. 8 – 21. 8.  Mukařovská pouť
26. 11.  Mukařovská hvězda hvězd, ZŠ Mukařov
3. 12.  Mikulášská nadílka 



O spolku DIPONA 
s Pepou Pšeničkou
Občas ho potkáte v Mukařově, jak vylepuje 
na ploty plakátky nebo hází letáky do schrá-
nek. Na každé představení zve s takovým 
zápalem, že obzvlášť malí diváci málokdy 
odolají. Josef Pšenička je šéfem místního 
amatérského divadelního spolku DIPONA, 
který se dal dohromady v roce 2011. Historie 
místních ochotníků je ovšem mnohem star-
ší.

Sedíme v salonku hotelu U Svatého Huberta 
a přes dveře k nám doléhá jásání dětí. Dnes 
je divadlo plné nadšeného publika, máte 
radost?

Máme obrovskou radost. Ledovou královnu 
zde uvádíme už potřetí a pokaždé je vypro-
dáno. Hrajeme v tomto sále od roku 2013 a 
spektrum diváků se od té doby stabilizovalo. 
Zejména děti chodí pravidelně a jejich okruh 
se stále rozšiřuje. Pro dospělé musíme pečli-
vě vybírat představení, které je známé. 
Pokud přivedeme sebekrásnější, sebelepší 
hru, která není známá, neuspějeme.

Je Dipona mukařovská, nebo louňovická?

Sídlo má spolek v Mukařově, tam jsme regis-
trovaní a loni jsme také obdrželi od obce 
finanční podporu. Letos máme zažádáno o 
dotaci. Obec Louňovice nám zas poskytuje 
dlouhodobě zázemí, působíme tady v hotelu 
U Svatého Huberta a zkoušíme v místní 
mateřské škole. Loni nám navíc Louňovice 
na vlastní náklady vybudovaly obrovské 
pódium pro letní scénu u restaurace U Hen-
ců. V Kozojedech hrajeme občas v sokolov-
ně. Dá se říct, že Mukařov je naším domo-
vem, ale zázemí máme jinde. 

Řekneš mi něco o historii ochotníků 
v Mukařově a okolí?

Něco samozřejmě vím, i když tu jsou jiní 
odborníci. Ve dvacátých letech měla každá 
vesnice svůj ochotnický spolek, i Mukařov. 
V té době tu s amatéry často vystupovali i 
profesionální herci. Někteří z nich jezdili za 

O Mukařově divadelním a tanečním
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Taneční kurzy v Mukařově
Můj muž miluje tanec. Na tanečním parketu 
je jako ryba ve vodě. Vedle toho, že sám rád 
tančí, ho také velmi baví učit tančit ostatní. 
Když jsme se před pár lety rozhodli přestěho-
vat do Mukařova, jeden z jeho prvních 
postřehů byl: Mají tady sokolovnu. A k tomu 
zasněně dodal: Tam by se daly dělat taneční. 

Během půl roku dotáhl tuto myšlenku k reali-
zaci. Vyhlásil první kurz tanečních pro dospě-
lé páry, vyvěsil po okolí pár letáčků a brzy se 
nám začali hlásit první zájemci. Na podzim 

Theodorem Pištěkem, jiní zde 
měli letní byt. Obvykle byli 
ochotní amatérům předvést, 
jak se má dělat divadlo. Vím, 
že mezi nimi byl třeba Jaroslav 
Marvan. V šedesátých letech 
v Říčanech působil Jaroušek 
Vágner. V současnosti to už 
tak nefunguje,  poslední 
výjimkou byl Oldřich Vízner. 
Když hrál v Činoherním klubu 
hru, kterou my jsme studova-
li, přijížděl za námi do Říčan a 
pomáhal režírovat představe-
ní. To bylo začátkem osmde-
sátých let.

U nás v rodině se tato historie 
projevila také. Moje teta Zdenka Ryndová 
hrála divadlo v Mukařově. Můj bratranec 
Vašek Rynda hrál zas divadlo v Louňovicích. 

Jaký je váš současný repertoár? Loni byla 
premiéra hry Pět dolarů za lásku, máte s ní 
úspěch?

S Pěti dolary za lásku jsme loni získali na 
divadelní přehlídce cenu za dramaturgii. 
Letos budeme hru uvádět například v 
Lomnici nad Popelkou, pravděpodobně také 
na přehlídkách v Sadské a v Turnově, už 
máme nasmlouvaná představení. Určitě 
bude také k vidění na letní scéně v Louňovi-
cích.

Jinak teď nacvičujeme jednu pohádku, ve 
které hraje s námi víc než deset dětí. Pro 
dospělé nacvičujeme představení s pracov-
ním názvem Ryba ve čtyřech. Pokud se to 
podaří, budeme mít premiéru letos v létě, ale 
nerad bych to zakřiknul.

Co obnáší působení v Diponě? Jak často 
zkoušíte?

Zkoušíme každou hru jednou týdně, naši 
členové jsou zaměstnaní, takže máme ome-
zené možnosti. Kromě zkoušek a vlastního 
hraní je třeba zajišťovat představení v Louňo-
vicích, kde je v průměru jedno představení 
týdně.

Kdyby se k nám chtěl kdokoliv přidat, určitě 

ho uvítáme. K hraní je potřeba především 
chuť a čas. Kromě herců jsou tu potřeba lidé, 
kteří zajišťují ozvučení, osvětlení, kostýmy, 
propagaci a další, v podstatě na jednoho 
herce by byl potřeba jeden člověk v zázemí. 
Stane se, že sem přijde někdo jako jevištní 
technik, a za půl roku už hraje v pohádce. 
Stejně tak každý z herců funguje i jako 
uvaděč, šatnář nebo bedňák, někdo častěji a 
někdo zřídka, každý podle svých možností. 
Jsme rádi, když tu třeba po představení 
zůstane několik tatínků, kteří nám pomohou 
sklidit židle a stoly, i to je pro nás velká 
pomoc.

Jaký je tvůj herecký život mimo Diponu?

Loni jsem hrál v představení Zkrocení zlé 
ženy s agenturou Radar. Celé léto jsme hráli 
toto představení na hradech a zámcích, byli 
jsme například na Křivoklátě nebo ve Žle-
bech. Letos už jsem na spolupráci nekývnul, 
je sice úžasné bydlet na hradě, ale je to pro 
mě dost náročné.

Na začátku devadesátých let jsem měl epi-
zodní role v seriálu Největší z pierotů s Vladi-
mírem Javorským v hlavní roli. Moje dá se říct 
největší vystoupení před kamerou byla role 
garážmistra v Kriminálce Anděl s Martinem 
Stropnickým.

Děkuji za rozhovor.

Petra Batók

2013 jsme otevřeli první kurz a se sezónními 
letními přestávkami běží taneční kurzy 
dodnes. Z původní patnáctky párů, které 
nastoupily do úvodního kurzu, jich s námi 
pět tančí dodnes a mají za sebou již více než 
60 lekcí. Od druhého roku už máme kurzy 
pro začátečníky i pro pokročilé. Celkem jsme 
v našich hodinách učili už více než tři desítky 
párů. 

Na parketu se schází pestrá paleta profesí, 
čím se člověk živí, tady nehraje roli, důležitá 
je jen chuť se učit něco nového a radost 
z tance. Někteří to vnímají tak, že chodí raději 

do tanečních než do fitka, další pozitivní věc, 
kterou tanečníci vyzdvihují, je společná akti-
vita s partnerem. 

Taneční plní i společenskou funkci. Vznikají 
zde nová přátelství, máte možnost se poznat 
se sousedy, které sice znáte od vidění, ale 
jinak toho o sobě moc nevíte.

Čemu se věnujeme? Učíme základní paletu 
společenských tanců – ze standardních 
tanců je to především waltz, tango a foxtrot, 
v latinsko-amerických tancích cha-cha, jive, 
rumba i samba. Samozřejmě zařazujeme 
i oblíbenou polku a valčík, v pokročilejších 
kurzech i slowfox a mambo. Na prodlouže-
ných obvykle přidáme nějakou jednoduchou 
drobnost, např. mazurku nebo oblíbený ple-
sový hit letkis.

Tančíme v mukařovské sokolovně vždycky 
v neděli od 16 do 19,30. Nové kurzy budeme 
otvírat ke konci září. Pokud byste se chtěli 
připojit ještě teď, nebo si nejste jisti, jestli je 
zrovna takovýto kurz pro vás to pravé, přijďte 
se na nás někdy v neděli odpoledne do soko-
lovny jen tak podívat. 

Lenka Macháčková



pení a vodu. Upřesňuje se použití zámku u 

vchodových dveří s ohledem na požární před-

pisy. Zásadní také je, aby se dveře otevíraly 

směrem ven.  

Dohodlo se, že v pondělí se začne s montáží 

dřevostavby. Přinášíme vám fotoreportáž ze 

stavby školky, kdy montáž začala v pondělí 

18. 1., fotografie zastřešené stavby byla poří-

zena ve středu 20. 1. 2016.  

Renáta Kiara Vargová   

Školka pod střechou za tři dny
Na kontrolním dni stavby školky ve stře-

du 13. ledna byla na staveništi pouze beto-

nová základní deska. Montáž dřevostav-

by začala v pondělí 18. 1. a týden na to, ve 

středu 20. 1., byla budova již kompletně 

zastřešená.

Na kontrolním dni se sešli starosta obce, 

stavební dozor, hlavní architekt, vedoucí 

montáže a vedoucí stavby. Školka se staví 

v rámci dotačního programu Program 133 

310/2015 Rozvoj výukových kapacit mateř-

ských a základnách škol zřizovaných územně 

samosprávnými celky. Jedná se o nízkoener-

getickou dřevostavbu. 

Co přinesl kontrolní den? 

Řešilo se na příklad to, jaká je průchodnost 

kanalizace, kam bude svedena povrchová 

voda. Před školkou bude parkoviště se zám-

kovou dlažbou a je potřeba zajistit odvod 

povrchové vody. Padl návrh, že by bylo lepší, 

kdyby se parkoviště položilo zatravňovacími 
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Co je u nás v obci nového

dlaždicemi. Přestože se jednání účastní samí 

muži, shodli se jednomyslně na tom, že 

v zatravňovacích dlaždicích by se špatně cho-

dilo maminkám, které nosí podpatky, navíc 

by se tam mohlo usazovat bahno. Vítězí tedy 

zámková dlažba.

Vedoucí stavby poté přistoupil k administra-

ci změnových listů stavby. To spočívá v zpřes-

ňování například vnitřního vybavení školky 

v souvislosti s požadavky paní ředitelky, dále 

se dolaďuje kapacita plynového kotle na to-

Třídíme kovové obaly
S novým rokem přibyly na vybraných stano-

vištích nádoby na kovové obaly. Nádoby o 

objemu 240 litrů jsou menší než běžné kon-

tejnery na papír či plasty, mají šedou barvu a 

jsou určeny pro tříděný kovový odpad, jako 

jsou např. plechovky od nápojů, konzervy od 

potravin, drobný hliníkový odpad, jako víčka 

výzva k platbě dle typu svozu, k němuž jsou 

přihlášeni. Pro trvale hlášené občany už 

uplynula lhůta, do níž mohli své registrace 

měnit, rekreanti mají tuto možnost ještě do 

20. dubna. 

Podle materiálů OÚ zpracovala K. Čadilová

od jogurtů apod.  Do nádob na kovy nepatří 

plechovky od barev – jedná se o nebezpečný 

odpad, který je nutno odevzdat na sběrném 

dvoře. 

V obci Mukařov, která má cca 2300 obyvatel, 

se za rok 2015 vyvezlo 501 tun smíšeného 

odpadu, 95 tun bio odpadu, 36 tun papíru, 

38 tun plastu, 34 tun skla a 2 tuny tetra 

packu.

Tomáš Kouba, statistiky EKO-KOM, a.s.

Nové informace ke svozu 

odpadů
Protože v prvních týdnech nového roku 

došlo k určitým zmatkům ve vývozu nádob, 

jež mají svoz 1x za14 dní, svozová firma 

oznamuje, že tento typ svozu proběhne 

11. února a dále vždy za 2 týdny. K problému 

došlo různým výpočtem sudých a lichých 

týdnů, který se dokonce liší i v oficiálně 

vytištěných kalendářích. 

Stejně jako v minulých letech budou pro svoz 

odpadu v prvních týdnech roku 2016 v 

platnosti stávající známky roku 2015, a to 

nejméně do konce února 2016. V mezidobí 

budou občanům zaslány nové svozové 

známky pro rok 2016 a současně faktura a 

Každý rok se vytřídí cca 700 000 tun odpadů. 

Takové množství by naplnilo vlak o délce 

2000 km. Tříděním se také daří každý rok 

snižovat produkci skleníkových plynů 

o zhruba 1 milion tun CO .2

Ročně tak díky třídění v ČR uspoříme tolik 

energie, kolik v průměru spotřebují 

domácnosti celého jednoho kraje.



I v tomto čísle pokračujeme ve volném seriálu rozhovorů s lidmi, kteří jsou součástí veřejného života 

v Mukařově. Nejen na to, co má v Mukařově rád, a co by naopak raději změnil, jsme se zeptali zastupitele za 

TOP 09 Ing. Jiřího Šavrdy. 

 Jaký je tvůj vztah k Mukařovu?

Můj život je spjat s Mukařovem odjakživa. 

Maminčini rodiče zde žili už od doby krátce 

po 2. světové válce. Můj dědeček František 

Lancinger hrál v mukařovském kostele na 

varhany po 30 let, v podstatě celý svůj aktiv-

ní život. Možná si ho mnozí pamětníci vyba-

ví. Já jsem s rodiči za dědou a babičkou jezdil 

z Prahy na víkendy už odmala. Pamatuji se, 

jaké bylo pozdvižení mezi místními dětmi, 

když se zlomila škola, jak se měnila podoba 

nákupního střediska, jak zmizela hospoda 

na Budech, nebo jak se měnil ráz břehu 

rybníka Požáru, kudy vedla jen trávou 

zarostlá pěšinka spojující Mukařov, respek-

tive Srbín s Louňovicemi. 

V místních lesích jsme s kamarády na 

kolech projeli každou alespoň trochu sjízd-

nou stezku a byl jsem u toho, když jsme na 

jedné takové projížďce načapali partu cizích 

dětí, jak právě proškrabovali hráz druhého 

rybníka v Žosu (lesní cesta z Mukařova do 

Babic), aby vzniknul nový potůček. Jak to 

tam vypadá dnes, ví každý, kdo nesedí stále 

doma a vytáhne občas paty ven do okolních 

lesů.

Po revoluci jsme se v roce 1990 přestěhovali 

z Prahy do Mukařova, kde jsem dokončil 

základní školu. Považuji se za člověka, který 

má velmi blízký vztah k přírodě, proto mě 

Mukařov vždy okouzlo-

val, a přestože Mukařov 

nepatří mezi nejkrás-

nější vesnice, přestože 

jsou i krásnější přírodní 

scenérie, přestože jsou 

civilizační výdobytky 

jinde na daleko vyšší 

úrovni, přesto přese 

všechno bych Mukařov 

za nic nevyměnil. Jsem 

mukařovský patriot.

Co tě zajímá na práci 

v komunální politice?

Naprosto otevřeně 

říkám, že komunální 

politika to rozhodně 

není. Naštěstí práce 

v komunální politice 

v kontextu naší obce je 

primárně ta práce (na 

rozdíl například od 

Prahy). Práce na tom, 

aby obec fungovala, 

v lepším případě se 

i nějak rozvíjela. Jsem 

rád, že v Mukařově se to 

daří. 

A proč jsem se tedy 

uvolil k práci pro obec, když to znamená jen 

méně volného času, hodiny dohadování na 

zastupitelstvu a řešení věcí, které se přímo 

mě až tak netýkají? Protože mám pocit, že 

Mukařovu něco dlužím. Nechci být jen kon-

zumentem služeb a výsad, které zde jako 

občan s trvalým bydlištěm mám. Chtěl jsem 

být u toho, kde se něco děje, kde se něco 

rozhoduje a pohlídat, aby stopy, které tu 

svými rozhodnutími zanecháváme, byly pro 

naše děti jen dobré. Aby i ony mohly po 

letech vzpomínat na krásné dětství, které 

zde, doufám, prožijí.

Je něco, co bys v obci rád změnil? A co pro to 

chceš jako zastupitel udělat?

To, co bych v obci rád změnil, by vyžadovalo 

enormní množství peněz. Dokonce i kdyby 

se jednalo o financování z dotací, tak by 

spoluúčast byla nad možnosti našeho už 

tak dost napjatého rozpočtu. Mám na mysli 

kompletní opravy vozovek, veřejných pro-

stranství, chodníků, kontejnerových stáních 

atd. 

Proto se chci zaměřit na jednu věc, se kte-

rou by možná šlo něco dělat, a tím je „jen“ 

příjem televizního signálu. Zmínil jsem se o 

tom v plánu činnosti Výboru pro pořádek a 

bezpečnost, jehož jsem předsedou. Kvalita 

příjmu televizního signálu je v současné 

době negativně ovlivněna zprovozněním 

vysokorychlostního internetu LTE v našem 

okolí. Budu tedy muset začít jednat s Čes-

kým telekomunikačním úřadem a domluvit 

se, jak podat stížnost a jak k této stížnosti 

připojit i stížnosti občanů. Už nyní je jasné, 

že kamenem úrazu bude to, jak namotivo-

vat naše netečné spoluobčany, aby se ke 

stížnosti připojili. Dále bude pravděpodob-

ně potřeba v této věci navázat spolupráci i 

s okolními obcemi, aby naše společná stíž-

nost na rušení televizního signálu měla co 

největší váhu. Zda se to podaří, to nevím. 

Přece jen se bude jednat o rozpohybování 

státního aparátu k akci, která může mít za 

následek zvýšené náklady mobilních operá-

torů.

Co bys Mukařovu přál, i když to třeba nemů-

žeš úplně ovlivnit?

Když jsme u toho, co nemohu úplně ovlivnit, 

tak by to jednoznačně byl větší podíl obča-

nů, kteří nejsou lhostejní ke svému okolí. 

Přijde mi, že přes všechny pozitivní změny, 

které se od minulého režimu odehrály, jsme 

stále velice uzavřená společnost. Mnoho 

z nás se zajímá jen o své zájmy, ale to, co se 

jim děje za brankou, už jde mimo ně. Mnozí 

z našich spoluobčanů ani neznají své bez-

prostřední sousedy, natož pak lidi z opačné-

ho konce ulice, kde bydlí. Netečnost k okolí 

je pak samozřejmě vidět i v obci, kdy lidem 

přijde normální nepořádek na chodníku 

překročit, protože to přeci není můj nepořá-

dek. Naopak člověk, který jde s pytlíkem 

plným posbíraných odpadků, je za exota, a 

ještě dostane vyhubováno od majitele nej-

bližší popelnice, kam se snaží posbírané 

odpadky vyhodit.

Díky za rozhovor.

Kateřina Čadilová

Nechci být jen konzumentem služeb a výsad
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Více na www.vision.cz. 
Svůj profesní životopis posílejte na e-mail: izemanova@vision.cz

Co nabízíme:
ź Práce na zajímavých projektech
ź Plný pracovní úvazek
ź Možnost profesního růstu
ź Příjemné pracovní prostředí a 

přátelský kolektiv
ź Benefity: služební automobil, 

notebook i telefon
ź Týden dovolené navíc 
ź Profesní vzdělávání

Co od Vás požadujeme?
ź SŠ nebo VŠ vzdělání nejlépe 

technického směru
ź Znalost informatiky
ź Minimálně základy SQL
ź Výhodou zkušenost s ERP či 

jinými informačními systémy 
ź Samostatnost
ź Analytické a tvůrčí myšlení
ź Komunikační a prezentační 

dovednosti

… se srdcem a rozumem

-Kč

Veterina Kheiron Mukařov
Kutnohorská 271
Mukařov
http://veterina.kheiron.cz

Tel. ordinace 777 551 265
Tel. pohotovost 777 551 855

Jsme vybaveni přístroji 
i znalostmi

Inzerce v Obecním zpravodaji
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Za paní Drahomírou 

Krčálovou
Rázná chůze i 

gesta, nezaměni-

telný hlubší hlas 

s výraznou dikcí, 

hříva hustých 

vlasů a jasné 

modré oči, 

vševidoucí, ale 

laskavé. Tak si 

paní učitelku 

Krčálovou 

pamatuje každý, 

kdo prošel mukařovskou školou od 50. 

do 90. let, kdy zde učila na prvním stupni 

a zároveň s nadšením vedla keramický 

kroužek. A aktivní zůstala i po odchodu 

do důchodu, vedle péče o vnoučata se 

intenzivně zajímala o historii zdejšího 

regionu a absolvovala i univerzitu třetího 

věku, kde se věnovala medicíně.

Drahomíra Krčálová se narodila 19. 9. 1922 

a vyrostla v Praze, tatínek byl na Žižkově 

velitelem četnictva. Rod její maminky měl 

ale kořeny hluboko zapuštěné v Mukařově 

a okolí, patřily do něj i známé osobnosti, 

třeba žernovský rodák pater Arnošt 

Vykoukal, opat pražského Emauzského 

kláštera. Prázdniny trávila malá Drahomíra 

u dědečka, který měl kovárnu na Budech. 

Trvale v Mukařově žila od své svatby 

s Josefem Krčálem, dalším nezapomenutel-

ným pedagogem zdejší školy a nadšeným 

dobrovolným knihovníkem. Vychovala dva 

syny, když překonala ztrátu dvou prvních, 

kteří zemřeli v raném věku. Většinu života 

prožila paní Krčálová ve vilce na začátku 

Školní ulice, pár kroků od sokolovny, kam 

chodila s ostatními sokoly a jejich 

rodinami nejen cvičit, ale i tančit na 

slavné plesy.

Byla jednou z mála pamětnic předváleč-

ného Mukařova a díky rodinným vazbám 

i celoživotní profesi učitelky znala v obci 

téměř každého. 

Až do posledních dní si zachovala 

naprosto jasnou mysl a zájem o vše, co 

měla ráda. I pevnou víru, která ji 

provázela celý život. Od října 2015 

statečně vzdorovala následkům úrazu, 

kterým nakonec podlehla 21. 1. 2016.

Odešla „živá kronika Mukařova“ 

a neopakovatelná osobnost, která bude 

Mukařovu moc chybět.

Kateřina Čadilová

Ačkoliv byl loňský rok vlivem počasí na požá-

ry bohatý, jednalo se převážně o požáry 

travních porostů lesů a strnišť na polích, 

kdy se to obešlo bez větší újmy na zdraví 

občanů a zasahujících hasičů a při relativně 

malých škodách na majetku.

V katastru obcí Mukařov, Srbín, Žernovka 

došlo jen ke dvěma událostem. Ostatní udá-

losti byly mimo katastr obcí. To vše se poda-

řilo díky profesionálnímu přístupu členů, 

kvalitní technice a včasnému 

dojezdu jednotek JSDH Mukařov a 

JSDH Žernovka k místu požáru. 

Ovšem výjezd jednotek HZS a 

JSDH  už znamená provedení 

represivní činnosti, při které jde o 

zabránění  poškození zdraví a ke 

zmírnění škod na majetku. Aby 

jednotky nemusely vyjíždět a vyko-

návat represi, je nutné provádět kvalitně 

preventivní činnost a neprovádět činnosti, 

které jsou jednak zakázané, ale hlavně by 

mohly vést ke vzniku požáru. Jedná se 

například o používání nezpůsobilých elek-

trických spotřebičů a zařízení, rozdělávání a 

užívání otevřeného ohně v místech, kde by 

mohlo dojít ke vzniku požáru, při nevhod-

ném skladování a manipulací s hořlavou a 

výbušnou kapalinou, atd. 

Jedním z hlavních nešvarů objevujících se 

v obcích, je špatně parkující vozidlo, které 

brání bezpečnému průjezdu hasičského 

vozidla, užití podzemního hydrantu, přístu-

pu k hlavním uzávěrům a vypínačům. 

Ostatně veškeré podmínky požární bezpeč-

nosti (povinnosti, prevence, vybavenost 

věcnými prostředky, příkazy, zákazy) jsou 

uvedeny v základních právních dokumen-

tech:

ź Zákon 133/1985 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů,

ź Vyhláška 246/2001 Sb., ve znění pozděj-

ších předpisů,

ź Vyhláška 23/2008 Sb., ve znění pozděj-

ších předpisů,

ź Nařízení kraje číslo 4/2010

ź Obecně platné vyhlášky obce (v lednu se 

budou aktualizovat), a další související 

normy a předpisy.

Jinak lze říci, že v obcích Mukařov, 

Srbín a Žernovka je preventivní 

činnost vykonávána dobře. I přes-

to může vlivem technické závady 

či nedbalosti dojít ke vzniku požá-

rů. V tu chvíli je nutné zachovat 

klid a rozvahu, pokusit se požár 

uhasit. Pokud to bezpečně nelze, 

je nutné evakuovat přítomné oso-

by, zvířata, požár ohlásit na tísňovou linku 

150 nebo 112, případně na některou ohla-

šovnu požáru.

Toto byl stručný úvod do problematiky 

požární ochrany. V dalším čísle Zpravodaje 

se budeme věnovat těmto tématům:

ź Novely obecních vyhlášek

ź Ohlašovny požáru, důležitá telefonní 

čísla

ź Hasicí přístroje, jejich rozdělení

Obor požární ochrana je velice rozmanitý a 

zasahuje do řady dalších oborů a lidských 

činností. 

V případě dotazů a nejasností můžete kon-

taktovat členy jednotek SDH nebo preven-

tistu obce.

František Průžek, preventista PO obce, 

starosta SDH Žernovka

tel: 724 920 289, email: f.pruzek@seznam.cz

Důležité informace o požární ochraněKalendárium

Louňovické divadlo                             
v sále hotelu u sv. Huberta

6. 2. od 15.00 Rumcajs

7. 2. od 19.00 Když ty, tak já taky

20. 2. od 15.00 Strašlivě strašidelná noc

www.dipona.eu

13. 3. Vynášení Morany 
(sraz v 15 hodin na návsi v Srbíně)

Kulturní a komunitní centrum 
Příčná 61, Mukařov

Programy pro rodiče s dětmi:

CVIČENÍ pro děti od 18 měsíců,

HERNIČKA pro malé i velké, 

ZPÍVÁNKY, VÝTVARKA 

Programy pro děti bez rodičů: 

Blok kreativních kroužků, hudební 

kurzy, tvoření pro velké slečny

Programy pro dospělé:

TVOŘENÍ (pátek dopoledne nebo 

čtvrtek večer)

CVIČENÍ (pondělí, čtvrtek – Brazil butt 

lift, sobota – pilates)

KAVÁRNIČKA nejen pro seniory 

(čtvrtky od 16 hodin) 

ź 25. 2. Zahrádka před jarem

ź 24. 3. Velikonoční tvoření

ź 28. 4. Vyrábíme čarodějnice

Výhled na květen a červen – společně 

do přírody i za kulturou

www.mukarov-sko.cz


