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Vážení a milí čtenáři, 
přichází k vám další 
číslo Obecního zpra-

vodaje. Vždy, když ho najdu 
ve schránce, cítím ještě vůni 
z tiskárny. Takhle podobně 
voněly noviny u nás doma, 
když jsem byla malá, a táta je 
vytáhl z kastlíku. Doba papíro-
vá se v médiích pomalu mění 
na elektronickou, a tak jsem 
ráda za každou možnost číst 
nějakou zajímavou tiskovinu. 
V aktuálním vydání naleznete 
novinky z Obecního úřadu, 
dále pokračujeme s mapová-
ním historie našich obcí, ten-
tokrát jsme se zaměřili na sta-
ré domy. Mezi ohlasy čtenářů 
najdete další názor na možné 
nakládání s lomem na Žer-
novce, a určitě si nenechte ujít 
pozvánku na historické slav-
nosti, které se budou konat  
v polovině května v Mukařo-
vě. Více o organizaci celého 
klání prozradil v rozhovoru na 
straně 10 Viktor Macháček. 
 Dovolte mi, abych se s vámi 
všemi na tomto místě rozlou-
čila. Připravovala jsem pro 
vás Obecní zpravodaj s tý-
mem nadšených lidí více než 
tři roky. Začátky nebyly úplně 
snadné, ale mám radost, že 
časopis již zdomácněl, našel 
si svoje čtenáře a jeho pří-
spěvky pro vás mají hodnotu. 
Uvolnit místo v redakci no-
vým aktivním lidem, kteří se 
chtějí chopit tvorby obsahu  
a inovovat ho, je pro mě sa-
mozřejmostí. 
 Přeji všem krásné dny, užijte 
si jaro, buďte rádi sami se se-
bou a se svými blízkými. Vní-
mám i to, že ve společnosti se 
polarity a různá nedorozumě-
ní stále vyostřují, a mnohdy 
není snadné si trvale udržet 
radost a nadhled.  Mám na to 
jednoduchou metodu. Jakmi-
le začnu cítit, že je někde ne-
přiměřený tlak, tak mu nejdu 
naproti, ale vydám se jiným 
směrem. Hodně to pomáhá 
v lehkosti bytí, a člověk může 
zažít nová dobrodružství.

Mějte se krásně a mějte se rádi. 
Renáta Kiara Vargová   

 Mukařov a Srbín mají své 
mýtické zakladatele – vojíny 
Mukara a Srba, jimž se mělo 
dostat manských údělů za 
chrabrost ve vojsku krále Vla-
dislava II. Již dlouho se uvažo-
valo, jak tento příběh v našich 
obcích připomenout. Až se 
zrodil ambiciózní plán – vytvo-
řit sousoší, jež by zobrazovalo 
naše zakladatele. Ke spolu-
práci byl přizván výtvarník Jan 
Švadlenka, který se v posled-
ních letech specializuje na 
dřevěné plastiky. Zatím před-
stavil pouze zmenšený model, 
hotové sousoší by mělo být v 
životní či mírně nadživotní ve-
likosti. 
 Odhalení sousoší je velká 
událost, zvláště pak v životě 
obce, která dosud žádné ob-

dobné dílo nevlastní. Proto 
jsme přemýšleli, jak tento oka-
mžik náležitě oslavit. Jako na 
zavolanou přišla nabídka od 
mukařovského občana, Vikto-
ra Macháčka, který se ve vol-
ném čase zabývá historickým 
šermem (více v samostatném 
rozhovoru), že by bylo možné 
uspořádat v Mukařově velko-
lepou podívanou za účasti až 
sto dvaceti bojovníků. Protože 
se ale šermíři zabývají historií 
poněkud novější, než je raný 
středověk, připomenou nám 
temnější historii Mukařova –  
a sice jeho vypálení Švédy za 
třicetileté války. 

 Datum, kdy se mohou do 
Mukařova sjet bojovníci ze 
všech koutů republiky, bylo 

Už od konce roku minulého na to narážíme téměř na kaž-
dém kroku. Rok 2018 je rokem významných výročí a příleži-
tostí připomenout si minulost více i méně vzdálenou. 
V Mukařově mělo ohlížení do minulosti překvapivý efekt – 
zjistili jsme například, že leccos je jinak, než se tradovalo. 
Ale i to patří ke kouzlu historických bádání. Navíc historie 
není jen ta písemně doložitelná, jsou to i mýty a pověsti, 
které formují národní či lokální hrdost a jsou zdrojem 
inspirace a povzbuzení dokonce i v dnešní uspěchané 
a přetechnizované době.

Oslavy historie Mukařova vypuknou 
12. května. Máte se nač těšit

již před rokem stanoveno 
na 12. května 2018.
 V ten den tedy budeme od-
halovat v parku před obec-
ním úřadem sousoší a na 
charitní louce uvidíme his-
torickou bitvu. Ale program 
je daleko bohatší – vojenské 
ležení bude možné navští-
vit už od dopoledne, stejně 
jako historické řemeslné 
dílny a občerstvení. Při od-
halování sousoší vystoupí 
dětská část divadelního 
souboru DIPONA a v podve-
čer zahraje k poslechu a prý 
i tanci skupina staré hudby 
TRIFIKUS. Navečer by měl 
program vyvrcholit ohňo-
vou show. 
  A to ještě není úplně všechno, 
téma historických plastik se 
nám vrátí v září, kdy v Mukařo-
vě proběhne dřevosochařské 
sympozium. Na jeho závěr,  
v sobotu 15. 9., se budou dra-
žit některá díla ze sympozia  
a těšit se můžeme i na dal-
ší koncert a doprovodný 
jarmark. Na pouť, tedy již  
v srpnu, chystáme výstavu 
fotografií a křest informační 
brožury o Mukařovu.
 Na přípravě všech akcí se ve-
dle obecního úřadu podílejí 
i mukařovské spolky a aktiv-
ní jednotlivci. V den konání 
budou vítáni dobrovolní po-
mocníci a předem prosíme  
i o nezbytné pochopení obča-
nů, neboť válečné ležení i – jak 
doufáme – množství návštěv-
níků z okolí nám jistě trochu 
zkomplikují život. Věříme ale, 
že v průběhu dne si každý na-
jde v programu to své a podaří 
se nám spojit důstojnou osla-
vu historie se zábavou i tro-
chou poučení. 
Kateřina Čadilová, radní Obce Mukařov

Foto – archiv Regimentu zemské hotovosti
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Názor zastupitele
František Pokorný, 
zastupitel za SDH Mukařov

V Mukařově 
již není moc 
spoluobčanů 
s místem na-
rození Mu-
kařov. Naro-
dil jsem se  
v roce 1947 
a celý život 
jsem zde 

prožíval. Od sedmdesátých let 
jako velitel, později starosta 
Sboru dobrovolných hasičů. 

 Dřívější svépomocné akce 
v obci se budovaly s potíže-
mi, ale slouží všem doposud. 
Největší akcí „Z“ bylo Nákup-
ní středisko jako podlimitní 
stavba do 5 mil. korun. Končí-
cí volební období dává důvod  
k zamyšlení, co se podařilo vy-
budovat a zajistit společnými 
silami ku prospěchu spoluob-
čanů.
 Je stále co zlepšovat. Rozho-
dovat se musí podle důležitos-
ti potřeb o životním prostředí, 
školství, zajištění vody, likvida-
ci odpadů, opravách a údržbě 
komunikací. Zapomínat se ne-
smí ani na seniory. Každý rok 
popřejeme ke stovce „dříve“ 
narozených při jejich životním 
jubileu. Oblast kulturní není 
nijak jednoduchá, ani není o ni 
projevený větší zájem. K vylep-
šení došlo v knihovně a Kultur-
ním a komunitním centru.
 Naše obec hospodaří s po-
měrně dobrým rozpočtem, 
část příjmů jde na spořicí 
účet, který je určený na při-
pravované projekty, jako jsou 
vodovod, kanalizace, čistírna 
odpadních vod. K vylepšení 
dochází ve veřejném osvět-
lení. Podpora MŠ a ZŠ se zdá 
jako samozřejmá ve prospěch 
občanů, byla zajištěna výstav-
ba nové moderní školy, další 
rozšíření MŠ. Ke zlepšení ži-
votního prostředí přispívá bu-
dování vodovodu Region Jih v 
Srbíně a na Žernovce. Dočká-
me se i lepší likvidace odpad-
ních vod budováním tlakové 
kanalizace.
 Zdá se, že není co vylepšovat, 
ale opak je pravdou. Chodníky, 
komunikace, vytvoření cent-
ra obce, kde se podařilo pro-
jednat odkoupení parku před 
Obecním úřadem. K dosažení 
plánovaných cílů je potřeba 
zapojit více spoluobčanů, kte-
rým není jedno, jaké bude pro-
středí, kde žijeme.

Také často nastrahujete uši, když začnou chrastit amplióny 
místního rozhlasu? Tak už nemusíte. Obec Mukařov nabízí ob-
čanům novou službu – Mobilní rozhlas. 
 „V souvislosti se zlepšováním informovanosti občanů zavádíme  
v obci novou službu – Mobilní rozhlas. Obyvatele budeme informo-
vat o aktuálním dění pomocí různých komunikačních kanálů,“ vy-
světluje Rudolf Semanský, starosta obce. A o jaké komunikační 
kanály se jedná? Mohou to být sms zprávy, e-maily nebo zprá-
vy do speciální aplikace v mobilu. Všechny důležité informace 
budou zároveň zveřejněny na webu obce na adrese mukarov.
mobilnirozhlas.cz. Zde se můžete rovněž zdarma registrovat, 
dozvědět se více o tomto systému. 
 „Občané si mohou zdarma vybrat službu a formu komunikace, kte-
rá jim nejvíce vyhovuje. Následně budou zdarma dostávat důležité 
aktuality a upozornění, například na odstávky elektřiny, pozvánky 
na kulturní události a mnoho dalšího,“ říká Rudolf Semanský.

 Hlavní kategorie upozornění jsou krizová komunikace (růz-
né výstrahy a varování v případě nebezpečí), informace z obce 
(například upozornění o odstávkách vody, elektřiny, nálezy psů 
a koček, uzavírky silnic, změny ve svozu komunálního odpadu 
nebo bioodpadu, apod.), a kulturní a sportovní akce (pozván-
ky na kulturní a sportovní události). 
 Specialitou je aplikace „zmapuj to“, která umožňuje, aby ob-
čané, pokud narazí na cokoliv, co by podle jejich názoru zaslu-
hovalo pozornost vedení obce, měli možnost věc nebo místo 

vyfotografovat pomocí aplikace Mobilní rozhlas a zadat místo 
nálezu. Fotografie s polohou neboli „Fotohláška zmapuj to“ je 
následně odeslána do systému v obci. 
 V současné době je do systému přihlášeno 150 lidí, ideální stav 
je kolem pěti set. Vzhledem k tomu, že občané mohou uvést 
v registračním formuláři svou adresu, je informovanost velmi 
cílená, to znamená, že například zprávy o odstávce vody budou 
dostávat pouze ty domácnosti, kterých se to v dané lokalitě 
týká. Rudolf Semanský zdůrazňuje, že obec garantuje, že zasí-
lány budou pouze zprávy z oblastí, které si občané sami určí,  
a že aplikace je v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. 

Renáta Kiara Vargová

To znamená, že každá 
domácnost, která projeví 
zájem, bude mít u domu 
nádoby na papír a plast?
 Ano, individuální nádoby na 
separovaný odpad již fungují v 
mnoha obcích. V našem regi-
onu například v Senohrabech, 
Kunicích, částečně v Mnicho-
vicích. Nám se toto řešení líbí. 
Pro lidi bude třídění pohodlněj-
ší, protože nebudou muset od-
pad vozit až na stanoviště, díky 
tomu budou třídit intenzivněji, 
vyprodukují méně komunální-
ho odpadu a tím i ušetří. V ob-
cích, kde systém již funguje, je 
prokázáno, že pro svoz komu-
nálního odpadu pak stačí men-
ší nádoba nebo svoz jednou 
za čtrnáct dní. A ušetří i obec, 
protože příspěvek za separova-

ný odpad vytříděný tímto způ-
sobem je vyšší, než pro třídění 
formou kontejnerových stání.

Kolik nyní platí obec za likvi-
daci tříděného a komunální-
ho odpadu?
 Ročně přibližně milión korun 
za tříděný odpad a skoro mili-
on a půl za směsný, komunální 
odpad. Pokud zavedeme indi-
viduální nádoby na separova-
ný odpad, předpokládáme, že 
pro obec se náklady nezvýší, 
protože tuny vytříděného od-
padu zůstanou přibližně stej-
né. Naopak, ubude určitá část 
odpadu pocházející z okolních 
vesnic a vytříděný odpad bude 
jednoznačně čistší, než odpad 
ze separačních stanovišť. Tam 
víme, že si občas lidé moc hlavu 

nelámou, co do kterého kontej-
neru patří. A upřesním, že obec 
sice musí hradit firmě svoz a li-
kvidaci separovaného odpadu, 
ale příspěvek zpětně dostane 
od společnosti EKO-KOM pouze 
za vytříděný odpad, a i tak je to 
pouhá třetina nákladů obce.

Máte nějaký časový plán, 
kdyby se mohly „domácí“ ná-
doby na papír a plast objevit 
v našich ulicích?
 Stále provádíme průzkum, aby-
chom zjistili, zda naši občané 
toto řešení chtějí. Proto bych 
chtěl tímto požádat všech-
ny občany, kteří mají zájem 
o nádoby na tříděný odpad, 
aby to v průběhu dubna sdě-
lili Obecnímu úřadu – nejlépe 
e-mailem na adresu obec@
mukarov.cz, případně i te-
lefonicky nebo osobně. (Do 
předmětu zprávy je potřeba 
uvést „Tříděný odpad“ a do tex-
tu vyplnit jméno a bydliště.) Jak-
mile budeme mít dostatečnou 

odezvu, začneme vyjednávat 
se svozovou firmou o dodávce 
potřebných 240 litrových ná-
dob a o termínech svozu. Je ale 
potřeba počítat s tím, že výroba 
nádob a jejich rozvoz jednotli-
vým uživatelům trvá dva až tři 
měsíce.

Budeme za tuto službu něco 
platit?
 Pro naše obyvatele zajistíme 
nádoby zdarma a zdarma bude 
i svoz, který je plánován 1x za 
čtyři týdny. Všechny náklady 
ponese obec. 

Dojde k rušení stanovišť s tří-
děným odpadem?
 Určitě je omezíme, zůstanou 
například u bytových a řado-
vých domů, kde nemůže mít 
každý svoji nádobu na tříděný 
odpad, u chatových oblastí… 
Na stanovištích v každém pří-
padě zůstanou nádoby na sklo 
a na kovy.   
                            Helena Vlnařová

Mějte aktuality z obce v mobilu

Chcete ZDARMA vlastní „popelnici“ na plast a na papír?
Ušetřit můžete vy i obec
V Mukařově, Srbíně a na Žernovce funguje celkem 15 stano-
višť na separovaný odpad, kde mohou obyvatelé využívat 
sběrné nádoby na papír, plast, sklo, ale také na nápojové kar-
tony a na hliník. U těchto stanovišť bývá problém udržet po-
řádek. „Řešením by mohlo být zavedení individuálních nádob 
na separovaný odpad,“ říká starosta obce Rudolf Semanský. 

Chcete dostávat textové zprávy o dění v obci a nemáte chytrý mobil ani počítač? Stačí vyplnit a vystři-
hnout tento registrační formulář a donést ho na Obecní úřad (nebo vhodit do schránky vedle vchodu). Číslo 
vašeho mobilu bude zaregistrováno do služby Mobilní rozhlas. Službu můžete kdykoli ukončit.

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.

 Na únorovém zasedání za-
stupitelé vzali na vědomí do-
poručení školského výboru 
vyhlásit vzhledem ke končí-
címu funkčnímu období ředi-
telky základní školy na toto 
místo konkurs. Hlavním argu-
mentem bylo, že od posledního 
konkursu uběhla už doba 14 let 
a mezitím vstoupil v  platnost 
nový školský zákon. Přípravou 
konkursu dle náležitostí toho-
to zákona byla pověřena Rada 
obce. 

 Byl schválen pasport ko-
munikací, zastupitelé vy-
slechli výroční zprávy JSDHO 
Mukařov a JSDHO Žernovka. 
Zastupitelé potvrdili výsledky 
výběrového řízení na přípolož 
tlakové kanalizace k  aktuál-
ně budovanému vodovodu.  
I když se zatím jedná pouze  
o „suchovod“, akce umožní vý-
znamně snížit náklady na do-
stavbu kanalizacev  obci, která 
by měla být v  budoucnosti 
řešena samostatným projek-
tem. Zastupitelé vydali nový 
Požární řád obce, který se 
tím stal i obecně závaznou vy-
hláškou, a vyslechli informaci  
o nově zavedené službě Mobil-
ní rozhlas.

 Na březnovém zasedání byla 
prezentována nejnovější verze 
záměru výstavby prodejny 
Lidl, jejíž koncepci přítomní za-

Z jednání zastupitelstva obce
stupitelé vzali na vědomí s tím, 
že budou následovat jednání 
o konkrétních podmínkách pří-
padné výstavby. Dále se znovu 
řešila přístavba ředitelny ma-
teřské školy, a protože vzhle-
dem k  rozsahu stavby není 
reálné, aby ji realizovali zaměst-
nanci obce vlastními silami, bu-
dou poptány stavební firmy.

 V samostatném bodu o změ-
ně plánu likvidace lomu 
Žernovka vystoupili zástup-
ci společnosti Lom Žernovka 
s  komentářem ke konceptu 
případné budoucí smlouvy 
o spolupráci (podle dřívěj-
ší terminologie „plánovací“ 
smlouvy). Koncept smlouvy 
připravila Rada obce s  cílem 
zohlednit v  maximální míře 
dopady sanace lomu zaváže-
ním na infrastrukturu obce  
i život jejích obyvatel. Základní 
podmínkou podpisu smlouvy 
je řádné projednání záměru 
se všemi dotčenými orgány  
a získání souhlasných stano-
visek týkajících se ochrany 
životního prostředí. Zástupci 
Lomu Žernovka se k návrhu vy-
jádří po konzultaci s  právníky.  
 V  následné diskusi vystou-
pil RNDr. Domas, který za-
stupuje nově vzniklý Spolek 
pro zábranu zavážení lomu 
Žernovka, a znovu varoval 
před následky případné kon-
taminace způsobené naváž-
kou, které by vzhledem ke 
geomorfologické stavbě a po-
loze lomu dopadly nejen na 
Žernovku, ale i okolní obce. 

 Zastupitelé si vyjasnili spor-
né body ze zápisu z  minulého 
zasedání a schválili vyhlášení 

konkursu na místo ředite-
le základní školy. Zastupite-
lé také schválili své zástupce 
v  konkursní komisi – starostu 
Rudolfa Semanského a zastu-
pitelku JUDr. Janu Klimentovou, 
další členové komise budou 
jmenováni podle ustanovení 
příslušné vyhlášky MŠMT. 

 Zastupitelé projednali perso-
nální změny v  redakci Obec-
ního zpravodaje. Dosavadní 
redaktorka Renáta Kiara Var-
gová se rozhodla spolupráci 
ukončit, v  redakci ji vystřídá 
Helena Vlnařová. Zastupitelé 
vyjádřili uznání a poděkování 
Renátě Kiaře Vargové za práci 
pro Zpravodaj. Změny dozná-
vá i redakční rada, kterou posílí 
dosavadní redaktorka Kateřina 
Čadilová a externí spolupracov-
ník redakce Tomáš Kouba. 

 Zastupitelé schválili 1. roz-
počtové opatření, tj. změnu 
rozpočtu ve prospěch výkonu 
státní správy, rozpočtový vý-
hled na léta 2019–2027 a ak-
tualizovanou verzi Místního 
plánu obnovy vesnice na rok 
2018. Plán je dlouhodobě dopl-
ňovaným zásobníkem projektů 
připravených na postupnou 
realizaci. Zelenou dostala 
také smlouva o spolupráci 
(plánovací smlouva), která 
upravuje výstavbu v  lokali-
tě Bi34 a Bi35 na Žernovce.    
                         Kateřina Čadilová

 Veřejná schůze zastupitel-
stva se koná 5. 4. 2018 od 19 
hodin v sokolovně. PŘIJĎTE 
DISKUTOVAT O AKTUÁLNÍCH 
PROBLÉMECH NAŠÍ OBCE.
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Začalo se již s výkopy?
 Práce byly zahájeny na přivadě-
či na Kutnohorské a v Louňovic-
ké v Žernovce. Na Horce bude 
zahájena výstavba od Babic 
hned na jaře, protože očekává-
me, že kvůli skalnatému pod-
loží mohou nastat komplikace 
a zdržení. Držte nám palce, ať 
nás skála pustí! Pokud vše dob-
ře půjde, harmonogram počítá 
s dokončením stavby ke konci 
června 2019, kolaudace a uve-
dení do provozu by pak násle-
dovaly na podzim 2019.

Platí informace, že zároveň 
s vodovodním řadem se bude 
pokládat i kanalizace?
 Mám velkou radost, že se nám 
podařilo obě akce takto naplá-
novat již v prvopočátcích tvorby 
projektové dokumentace v le-
tech 2006–2010 a že díky tomu 
máme na budoucí kanalizaci 
platné územní rozhodnutí. Mu-
seli jsme ovšem zajistit finan-
cování a stihnout řádně vysou-
těžit zvlášť firmu na vodovod  
a zvlášť na kanalizaci.  Také za-
tím nemáme stavební povolení 
pro výstavbu kanalizace, neboť 

není postavená nová čistírna 
odpadních vod. Proto je tato 
akce vedena jako výstavba su-
chovodu, kterou ze zákona mů-
žeme provádět právě na základě 
územního rozhodnutí. Domovní 
kanalizační přípojky se budou 
budovat až s výstavbou ČOV  
a po vydání stavebního povole-
ní na výstavbu kanalizace. 

Bude vodovodní řad vybudo-
ván ve všech ulicích našich 
obcí?
 Bohužel nebude. Důvodem je 
neudělení souhlasu všech ma-
jitelů pozemků s uložením vo-
dovodu do ulic, které nejsou ve 
vlastnictví obce, nebo z důvodu 
malé hustoty osídlení, kdy bylo 
nutné s ohledem na poskytova-
tele dotace dodržet stanovený 
limit nákladů výstavby. Proto 
bylo nutné některé ulice vyřadit, 
jinak bychom ohrozili celý pro-
jekt. Některé z nich ale dojdou 
realizace v rámci současné vý-
stavby. Připravujeme také další 
stavební povolení na rozšíření 
vodovodu na základě platného 
původního územního rozhod-
nutí.

Tato velká investiční akce 
může být realizována díky 
dotaci ze Státního fondu ži-
votního prostředí ve výši více 
než 32 miliónů korun. Bude 
nutná finanční spoluúčast 
obce? 
 Celkové náklady na výstavbu 
vodovodu jsou 44,3 mil. Kč, tak-
že spoluúčast obce je ve výši 
12,1 milionu. Obec již v předsti-
hu vyjednala otevření úvěrové-
ho rámce ve výši 10 mil. Kč na 
zafinancování větší části výdajů.  
Ke spoluúčasti na vodovodu 
musíme ještě připočítat 9 mil. 
Kč, které bude muset obec dát 
ze svého na přípolož tlakové 
kanalizace. Předpoložení celé 
tlakové kanalizace ale v budouc-
nu umožní získat lepší podmín-
ky při žádosti o dotaci na stav-
bu kanalizace a nové čistírny, 
protože získáme lepší ukazatel  
v poměru nákladů na obyvatele. 
Díky „zdravému“ rozpočtu obec 
tyto velké investiční akce zvlád-
ne.

Přidělení dotace bylo mimo 
jiné podmíněno doložením 

dokladů o likvidaci odpad-
ních vod od jednotlivých 
žadatelů o domovní vodovod-
ní přípojky. Lidé na tuto po-
vinnost zapomněli a dokonce 
bylo nutné požádat SFŽP  
o prodloužení termínu. Musí 
občané i nadále dokládat, že 
odpadní vody řádně likvidují?
 Ano! Každá napojená nemovi-
tost bude muset na obec dolo-
žit za každý rok doklady o likvi-
daci odpadních vod v množství, 
které odpovídá roční spotřebě 
vody v dané domácnosti. Tedy 
ne jeden doklad za rok jako  
k žádosti o dotaci, ale za všech-
ny vývozy, resp. všechny rozbo-
ry domácích ČOV, které stano-
vuje povolení k jejich užívání! 
Tento závazek je požadován 
poskytovatelem dotace a bude 
nutné jej plnit od uvedení stav-
by do provozu (kolaudace) po 
dobu 10 let. Spoluvlastníci za 
plnění závazku ručí společně  
a nerozdílně, je ovšem výhodné 
stanovit jednoho, který bude 
kontaktní osobou pro danou 
nemovitost.        
                             Helena Vlnařová

Třetí etapa výstavby vodovodu byla zahájena
V současné době je vydáno územní rozhodnutí pro třetí etapu 
výstavby vodovodních přípojek z Regionu Jih i navazujících 
uličních řadů, která zahrnuje část Srbína (konkrétně ulice 
U Potoka, Zvonečková, Blatouchová, Na Pískách, Na Konci – II. 
etapa přípojek z roku 2014, dále ulice U Požáru, Macešková, 
Nad Rybníkem, Nad Požárem, Kutnohorská, Na Moklině, 
Zájezdní), a především Žernovku. Také se budou dobudová-
vat přípojky v ulicích K Hájence, Lomová k č.p. 88, Ke Třem 
kopám, Na Moklině k č.e. 66, kde nebylo možné dříve vydat 
stavební povolení s ohledem na nedořešené majetkoprávní 
vztahy. Na další informace jsme se zeptali místostarosty 
Přemysla Zimy. 

 Po konzultaci podmínek dotace se SFŽP jednotlivé do-
mácnosti nemusejí hradit příspěvek na vybudování vodo-
vodní přípojky na svých pozemcích, nebudou se tedy ve 
většině případů z tohoto důvodu uzavírat dodatky k již 
podepsaným smlouvám. 
 Výjimkou jsou vodovodní přípojky pro nemovitosti ne-

zastavěné (prázdné pozemky), nebo neobývané, nebo ty, 
které nedoložily doklady o likvidaci odpadních vod – tyto 
přípojky nejsou dotované SFŽP a s majiteli tak budou v 
těchto případech dodatky uzavírány. 
 Nadále však majitelé musí provést výkop pro přípojku 

a po položení potrubí ho zasypat. Dále si musí sami na 

vlastní náklad pořídit a zabudovat vodoměrnou šachtu. Z 
technických a provozních důvodů nejsou povoleny šachty 
systému Hutira. 
 Jinak výběr šachet je ponechán na majitelích, musí však 

splňovat minimální rozměrové požadavky a v případě ša-
chet, přes které se bude přejíždět, i požadavky zátěžové. 
Stejně jako při výstavbě minulé etapy má obec otevřenou 
objednávku na standardizovanou šachtu od firmy V+T v 
Tehovci (U Mototechny), kde je možné šachtu za zvýhod-
něných podmínek pořídit na účet obce, a poté obci uhra-
dit. Informace o šachtách získáte buď dotazem na obci, 
nebo na webové stránce, která se přípojkám věnuje. 

Upozorňujeme na důležitou změnu

Dochované záznamy o budovách v Mu-
kařově jsou z roku 1788, kdy po vypálení 
Švédy v roce 1645 (v té době zde bylo 
9 gruntů) byl v Mukařově kostel, škola 
a 4 domy. Ucelenější záznamy jsou ze 
sčítání lidu na panství Černokostelec-
kém z roku 1843. Žernovka měla 151 
obyvatel, kteří žili v celkem 13 domech, 
v Srbíně bylo 138 obyvatel a 16 domů, 
Mukařov zde zaznamenán nebyl, je 
zde pouze Tehovec s 211 obyvateli a 25 
domy.
Další záznam je ze sčítání lidu z 1. pro-
since roku 1930. V Mukařově bylo tehdy 
200 obyvatel a 40 domů. V Žernovce žilo 
345 obyvatel, bylo zde 65 domů a v Srbí-
ně žilo 153 obyvatel ve čtyřiceti domech. 

Historické budovy 
 K nejstarším zdejším stavbám patřila 
fara, která byla prý vystavěna před rokem 
1370. Po vypálení Švédy byla znovuobno-
vena a větší opravou prošla v roce 1893, 
nyní nese č. p. 5. Další významnou his-
torickou stavbou byly již zaniklé stavby  
č. p. 2, hostinec u státní silnice, bý-
valá krčma „Na posledním penízu“  
a č. p. 3 a 6, bývalá kovárna a kolárna. 
Dále je to nynější č. p. 11, bývalá stará 
škola, k původním budovám patří i bý-
valá myslivna na Budech, č. p. 33 (za-
psáno v Kronice Mukařova v roce 1953).   
V roce 1956 dochází k výraznějšímu sta-
vebnímu ruchu, bylo vydáno mnoho po-
volení ke stavbě nových domů a chat. 
Dokončila se stavba požární zbrojnice. 
Začalo se i s výstavbou kanalizace ve 
Sportovní ulici, bylo rovněž zřízeno zdra-
votnické středisko pro Mukařov a okolí, 

a to v č. p. 20. Významnou stavbou je rov-
něž kostel Nanebevzetí Panny Marie. Prv-
ní zmínka o kostele spadá podle místní 
kroniky do roku 1372, kdy podle historic-
kých záznamů zemřel mukařovský farář 
František.
 Původní starý kostel, jehož podoba se 
nedochovala, stál v Mukařově až do roku 
1888, kdy část jeho klenby spadla. Byl 
tedy uzavřen a poté zbourán. Jelikož šlo  
o farní kostel, tak bohoslužby se přesu-
nuly na místní faru.   
 Při bourání kostela byl v každém rohu 
chrámové lodi nalezen kámen s důlkem. 
V těchto důlcích byly z olova ulité sym-
boly čtyř evangelistů. Uvnitř kostela byly 
nalezeny stopy původní malby. Nad sa-
kristií byl vytesaný znak s nápisem: „Ben-
da Hula ze Srbína“, další znak s nápisem 
byl nad okénkem vedoucím směrem ke 
hřbitovu, ale ten již byl značně poničený, 
takže nebyl čitelný.
 V dubnu roku 1890 se započalo se stav-
bou nového kostela, který byl vybudo-
ván podle návrhu vídeňského dvorního 
architekta hraběte Lichtenštejna, a to  
v novogotickém slohu. Jeho stavba trvala 
tři roky a zároveň se opravovala přilehlá 
farní budova. Kostel byl vysvěcen 13. 8. 
roku 1893. 
 Významnou budovou je dům bývalého 
setníka Tučka naproti kostelu, č. p. 13, 
kde pobýval v letech 1878–1879 Prof. 
Ph.Dr. Miroslav Tyrš (1832–1884). Ten-
to původní starý dům byl v roce 1915 
zbourán a postaven dům nový tak, jak ho 
známe v dnešní podobě. Dne 22. 7. 1923 
na dům byla umístěna pamětní Tyršova 
deska.                              Renáta Kiara Vargová

Každá obec, velká či malá, má své domy 
s číslem popisným 1. Je-li na domě č. 1, 
neznamená to však vždy, že jde o nej- 
starší dům v obci. K přidělování čísel do-
cházelo v obcích přibližně ve 2. polovině 
18. století, ale v průběhu historie dochá-
zelo často i k přečíslování.
 S historií domů je to podobné jako s ro-
dokmenem. Cesta za poznáním je spletitá 
a odvíjí se od množství záznamů v matri-
kách. Můžeme se tak dozvědět, kdo se zde 
narodil, kdo zde zemřel, či kdo zajímavý  
v domě žil nebo k jakým účelům daná stav-
ba sloužila.
 Nejinak je to i s domem č. p. 1 na Žernov-
ce. Dům prý původně sloužil jako sušička 
na ovoce, dokonce úplně vyhořel a v Kře-

stní knize se můžeme například dočíst, že 
se zde 14. února roku 1878 narodila man-
želská holčička jménem Kateřina, dcera 
Čipa Jana, obuvníka z Černého Kostelce, 
který byl synem Jana Čipy, písaře z Černé-
ho Kostelce a Veroniky, rozené Moravec  
z Černého Kostelce. Matkou byla Anna, dce-
ra Jana Kopeckýho, nádeníka ze Žernovky  
č. 9 a matky Anny Sistkovy ze Žernovky. 
Jako porodní bába je v častých případech 
uváděna Eleonora Komárek z Tehovce. 
 Pokud i vy budete mít zájem dozvědět 
se více o domě, ve kterém bydlíte (samo-
zřejmě, pokud se nejedná o novostavbu)  
v naší nebo i v jiných částech republiky, urči-
tě začněte na stránkách www.ebadatelna. 
soapraha.cz.                                      Eva Hegyová

Nejstarší záznamy o našich obcích a jejich domech

Za tajemstvím starých domů

Pohled na současný Obecní úřad a kostel

Dům, v němž pobýval M. Tyrš

Dům v Mukařově s č. p. 1

Budova bývalé staré školy

Historický dům v Mukařově č. 23

Nejstarší budovy v Srbíně
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 Jedním z mnoha spoluvlast-
níků domu je paní Monika 
Ryčlová. Potkala jsem se  
s ní, abych se o tomto domě 
dozvěděla více, o jeho histo-
rii a důvodech, které kom-
plikují jeho prodej. 
 Monika Ryčlová, prapravnuč-
ka malíře Františka Ženíška, 
vypráví, že lidé se domnívají, 
že dům nechal vystavět rod 
Pištěků, ale není tomu tak. 
Dům koupil v roce 1916 prvo-
rozený syn malíře Františka 
Ženíška, inženýr Julius Žení-
šek. Byl zástupcem letecké 
firmy Wright a majitelem fir-
my Ford Motor Company pro 
Rakousko-Uhersko. Ženíškova 
automobilová firma prodáva-
la auta, hasičská auta a trakto-
ry, vlastnila patent na úsporu 
benzinu. Jeho manželka Ar-
noštka Ženíšková, rozená Po-
ppová, byla dcerou českého 
sochaře Antonína Poppa. 
 „Julius Ženíšek jezdil s rodi-
nou často na venkov za od-
počinkem, především do ro-

dinného sídla v Choceradech. 
Měl velkou rodinu, manželku 
a pět dcer, a tak chtěl nějaký 
vlastní dům na venkově s vel-
kou zahradou. V roce 1916 
tedy koupil dům ve Školní ulici  
v Mukařově. V té době byl dům 
asi patnáct let starý. Říkalo se, 
že tam byla hospoda, ale není 
to nikde zdokumentováno,“ 
vypráví Monika Ryčlová.  
Zlatá éra ve 30. letech 
 Prvorozená dcera Julia Ženíška 
Ludmila se vdala už v šestnác-
ti letech, v roce 1923, za Freda 
Bulína, který se tak stal společ-
níkem v tchánově firmě Ford 
Motor Company. Fred Bulín 
bojoval u Vladivostoku v první 
světové válce, a od roku 1918 
byl hercem v Hollywoodu. Jsou 
domněnky o tom, že vzhledem 
ke své atletické postavě stál mo-
delem při vzniku sošky Oskara, 
která je symbolem amerických 
filmových cen. 
 Druhá Ženíškova dcera Marie, 
která byla hvězdou němých fil-
mů, se provdala za herce Theo-
dora Pištěka. Další tři dcery 
(Erna, Julie, Anna) se provdaly 
rovněž za významné osobnosti 
tehdejší společnosti. Mukařov 
se stal letním rodinným sídlem 
pro celou tuto velkou rodinu. 
Konaly se zde slavnosti s vý-
znamnými osobnostmi kultur-
ního a společenského života.

Proč mě nikdo nechce?

 Arnoštka Ženíšková ovdově-
la již v roce 1928 a dále vedla 
společnost Ford Motor Com-
pany v Praze. Během celého 
svého života se snažila ro-
dinné sídlo v Mukařově udr-
žet v pořádku, a to i když zde 
během války byli ubytování 
Němci a po válce Rusové. 
 Poté byli do domu státem dosa-
zení nájemníci, kteří se o údržbu 
nijak nezasloužili, naopak dům 
bylo potřeba opravovat. Po 
smrti Arnoštky Ženíškové zdě-
dily dům její dcery, a poté jejich 
početné rodiny. 
Nikdo však neprojevil velkou 
snahu do usedlosti investovat,  
a tak po roce 1989, kdy se 
změnily politické i ekonomické 

 „Ano, konsolidované příjmy 
obce v roce 2017 činily nece-
lých 49 mil. Kč, pro rok 2018 
předpokládáme příjmy přes 
66 mil. Kč. Toto zvýšení je pře-
devším díky příjmu z dotace 
na financování dostavby vo-
dovodu,“ vysvětluje L. Profota.
„Jak můžete vidět z grafu pří-
jmů 2013-2018, právě přijaté 
transfery a dotace významně 
přispívají k financování inves-
tičních záměrů obce. Před-
pokladem je, že uspějeme u 
poskytovatelů dotace mezi 
jinými žadateli s lépe připra-
venými projekty. Potěšující je 

i stálý meziroční nárůst daňo-
vých příjmů, jejichž výši před-
pokládáme pro rok 2018 na 
úrovni 36 mil. Kč.“

Jaká největší investiční akce 
nás čeká v tomto roce?
 Největší investice ve výši 32 
mil. Kč jde na pokračování do-
stavby vodovodu, tj. rozšíření 
vodovodní sítě o další hlavní 
řady, vč. přivaděče pro Žer-
novku a vodovodních přípojek 
II. a III. etapy, a přípolož tlako-
vé kanalizace k vodovodu ve 
výši 9 mil. Kč. Další významné 
výdaje: na revitalizace obecní-

Patříme k obcím s odpovědným hospodařením
Zastupitelé schválili rozpočet obce pro rok 2018. Tento zásad-
ní dokument vypracoval finanční výbor, který má sedm členů. 
Jedních z nich je Ladislav Profota, kterého jsme se zeptali, zda 
letos očekáváme vyšší příjmy do obecní pokladny než 
v loňském roce.

ho parku je určeno 3,5 mil. Kč, 
na opravy komunikací 2,5 mil. 
Kč. Celkem je pro rok 2018 vy-
členěno na investiční výdaje 
53 mil. Kč. 
Patříme mezi obce se "zdra-
vým" rozpočtem? 
 Patříme k obcím s odpověd-
ným hospodařením. Zastupi-
telé rozhodují o větších inves-

ticích vždy po jejich projednání 
finančním výborem. Jejich plá-
nování probíhá projektově s 
víceletým výhledem a respek-
tem k tomu, co si obec může 
dovolit. Pozitivní je, že nejsme 
zatíženi neúměrnými dluhy. 
To nám dává dobrá východis-
ka pro zdravé rozpočty i do 
budoucna.         Helena Vlnařová

Julius a Arnoštka Ženíškovi

Tak by si mohl stýskat starý dům ve Školní ulici č. p. 33 v Mu-
kařově, který mnozí znají pod přezdívkou „Pištěkárna“, kdyby 
uměl mluvit. Jaké jsou důvody toho, proč zde již dlouho stojí 
opuštěný, chátrající, s cedulí Na prodej? 

poměry, mnozí z dědiců dům 
opustili a postavili si domy vlast-
ní. 
 Od roku 2007 je dům opuště-
ný, už se do něj nejezdí ani na 
letní dovolené. Četná vloupání 
a různí bezdomovci dům znač-
ně zdevastovali. Jednou za čas 
je potřeba upravovat alespoň 
zahradu. 
 Závěrem paní Ryčlová říká: „Je 
mi velmi líto, že Arnoštka Ženíš-
ková celé půl století udržovala 
dům v pořádku s malými pro-
středky z penze, zatímco dnes 
se to dobře situovaným potom-
kům nedaří. Budu doufat, že 
naše snaha nemovitost prodat 
se nakonec uskuteční.“  

Renáta Kiara Vargová

Obec ustanovila pracovní 
skupinu zastupitelů, jež bude 
jednat se zástupci obchodní-
ho řetězce Lidl, který zakou-
pil pozemky na okraji Srbína 
se záměrem vybudovat zde 
novou prodejnu. Jedním z čle-
nů této skupiny je Jiří Šavrda, 
který mimo jiné zastupuje 
i své sousedy z Maceškové 
ulice, kteří s výstavbou nové 
prodejny v této lokalitě ne-
souhlasí.
 „Myslím, že je dobré, aby za-
znělo, že ne všichni občané 
s touto plánovanou stavbou 
souhlasí,“ říká Jiří Šavrda. „Je 
to pochopitelné – kdo žije na 
druhém konci obce, si po-
chvaluje, že zde vyroste další 
obchod a bude větší výběr, ale 
lidé, kteří bydlí v sousedství, 
příliš nadšeni nejsou. Nelíbí 
se jim, že budou muset kou-
kat na nevzhlednou stavbu  
a bojí se hluku ze zásobova-
cích kamionů. 
 Další skupina je ze zásady 
proti všem obchodním řetěz-
cům. Vadí jim diktát nadná-
rodních firem. A v neposled-
ní řadě jsou proti lidé, kteří 
nesouhlasí se zastavováním 

dalších zelených ploch, i když 
proti Lidlu nic nemají. 
 My zastupujeme všechny sku-
piny obyvatel. Také upozor-
ňuji, že zastupitelstvo zatím 
schválilo pouze záměr vybu-
dovat prodejnu. Konkrétní ná-
vrh je stále v jednání a finální 
uspořádání se stále dolaďuje 
tak, aby byly v maximální mož-
né míře respektovány úhly po-
hledu všech skupin obyvatel.“

Co vše můžete vyjednat?
 Zástupci Lidlu obci předložili 
několik variant. Poslední aktu-
ální návrh počítá s obchodem 
situovaným kolmo ke Kutno-
horské ulici a parkovištěm 
na východní straně prodejny 
(směrem k Louňovicím ). Se 
zástupci Lidlu máme vyjedná-
no, aby jižní strana prodejny 
plynule přešla v protihluko-
vou bariéru, která by odclo-
nila hluk z Kutnohorské ulice  
a přilehlého parkoviště. 

 Dále se počítá s výsadbou 
zeleně tak, aby prodejna  
a parkoviště pohledově tolik 
nevadily. Také mám radost, že 
se již podařilo dohodnout, že 

budou zachovány dva vzrostlé 
duby.
V sousedství Lidlu je plá-
nována čistírna odpadních 
vod. Jednáte i zde o nějaké 
spolupráci?

 Společnost nám vyšla vstříc 
a projekt  upravila tak, ze pří-
jezd na parkoviště bude záro-
veň sloužit i jako obslužná ko-
munikace k budoucí čistírně 
odpadních vod. Toto řešení by 

Jednání se zástupci Lidlu pokračují
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ULICE KUTNOHORSKÁ

9 899 m²

POŽADAVEK NA KZ NA PLOŠE SK20:
PLOCHA POZEMKU SK20:

POŽADOVANÁ PLOCHA ZELENĚ:
NAVRHOVANÁ PLOCHA ZELENĚ:

KOEFICIENT ZELENĚ JE SPLNĚN

POŽADAVEK NA MAXIMÁLNÍ ZASTAVĚNOU PLOCHU:
NAVRHOVANÁ ZASTAVĚNÁ PLOCHA:

9 899 m2

500 m2
2 417 m2

0,30

2 970 m2
3 114 m2

POŽADAVEK NA MAXIMÁLNÍ ZASTAVĚNOU PLOCHU NENÍ SPLNĚN

ČÍSLO VÝKRESU:

1:1000
DATUM:

01

(DIN A3)
INVESTOR:
Lidl Česká republika v.o.s.
Nárožní 1359/11
158 00  Praha 5, Stodůlky

MĚŘÍTKO:

HRANICE POZEMKU

SMĚR JÍZDY

NÁZEV VÝKRESU:

SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ -  LETECKÝ SNÍMEK

PRODEJNA: PROJEKTANT:

RHM a.s.
LEGENDA:

28.2.2018MUKAŘOV, UL. KUTNOHORSKÁ
navíc umožnilo propojení ulic 
Kutnohorská a U Požáru, což 
by se příznivě projevilo odleh-
čením provozu v Písecké ulici.

Budete jednat o příspěvku 
na infrastrukturu obce?

 Příspěvek na infrastrukturu 
obce je určitě oprávněný a 
dalo by se říci, že to je běžná 
praxe. Tato jednání jsou zatím 
v začátcích.        Helena Vlnařová

Stavba poutá pozornost, je jedna z nejmalebnějších v Muka-
řově. Kolemjdoucím často připomíná školu nebo hostinec, ale 
je to ve skutečnosti trochu jinak. Po historii domu č. 1 nebylo 
potřeba pátrat v písemných pramenech. Stále zde žije řada 
potomků Ladislava Saeiberta, který dům v roce 1912 postavil. 

 Ladislav Saeibert přišel do Mukařova z Kácova, kde působil jako 
četník (snad v hodnosti závodčího). V Kácově měl milou, za kterou 
tak dlouho z Mukařova pěšky chodil, až její rodiče svolili, aby se sta-
la jeho ženou. V domě č. 1 pak bydlel s ní a také s osmi dětmi, které 
se jim postupně narodily. V té době ještě na místě požární nádrže 
byla dost pomáčená louka.
 Ladislav Saeibert byl dost podnikavý člověk, přímo v domě v největ-
ší místnosti u hlavního vchodu si zařídil četnickou stanici a působil 
zde jako strážmistr až do konce 1. světové války. Část pronajímal 
jako letní byt. Po válce se stal ve vsi starostou a po druhé světové 
válce působil na národním výboru. Po roce 1945 v bývalé četnické 

Bílý dům u jezera i četnická stanice
stanici zřídil kampeličku. Historie Saeibertů je bohatá a zajímavá, 
zde se ale zaměřujeme především na osudy jejich domu. Za zmínku 
určitě stojí, že četník, starosta, mimo jiné i dobrovolný hasič Ladislav 
Saeibert byl původně vyučený pekař a v domě měl dlouho pravou 
pec, ve které, jak vzpomíná jeho vnuk Václav Mařík, rád sám pekl.

Světlé vyhlídky
 Dům po p. Ladislavovi zdědily dvě děti, sestry Eliška a Karolina. Od 
nich ho později koupil p. Černý, který jej zrekonstruoval a umístil na 
fasádu romantický nápis Bílý dům u jezera. V místnosti, která dříve 
sloužila jako letní byt, si zřídil garáž pro své veterány.

 Úplná demolice hrozila stavbě v nedávné době, kdy dům vlastni-
la zpěvačka Dara Rolins. Stavební ruch kolem naznačuje, že noví 
majitelé se naštěstí rozhodli dům č. 1 znovu zrekonstruovat a že 
jeho vnější podoba, která už přes sto let zůstává prakticky stejná, 
zůstane zachovaná.                                                                   Petra Batók
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Otevření plesové sezóny 
Sbor dobrovolných hasičů Mukařov otevřel letošní mukařov-
skou plesovou sezónu. Měli jsme tu čest, že jsme dne 20. ledna 
2018 pořádali tradiční maškarní bál v Mukařově, který byl prv-
ním plesem v tomto roce. Pro nás je to velká změna, protože 
v minulosti jsme vždy plesovou sezónu uzavírali. Abychom si 
neudělali ostudu, sáhli jsme po populární kapele TOX z Kolína, 
přidali jsme profesionální ukázky tanečních mistrů, skvěle zá-
sobili kiosek s občerstvením, nabídli jsme jedinečné míchané 
alkoholické nápoje a hlavně jsme zajistili bohatou tombolu.

Máme radost, že se ples líbil, hosté si do sytosti zatancovali a 
to nejen polku a valčík, ale i walz, jive, tango, kvapík, quickstep, 
slow foxtrot, rumbu a cha-chu. Podle toho, co se u nás v Muka-
řově tancuje, je vidět, že mnozí naši spoluobčané jsou vhodní 
adepti na účast v populární televizní soutěži Star Dance. Niko-
mu nebylo z alkoholu špatně, alespoň ne v sokolovně, nestrhla 
se klasická šarvátka, nehořelo a ceny nikdo neukradl. Prostě 
úplný opak známého příběhu z filmu Miloše Formana Hoří, má 
panenko. Jen tu Královnu krásy jsme nevolili. Snad tedy příště. 
Děkujeme všem našim příznivcům, fanouškům a sponzorům za 
podporu a těšíme se příští rok na viděnou.

Petr Doležel, SDH Mukařov
Foto: Milan Veselý 

Vázání uzlů snadno a rychle
V sobotu 3. března 2018 se v mukařovské sokolovně sešlo přes 
360 dětí, které si zasoutěžily ve vázání uzlů. Jedná se o soutěž 
mladých hasičů, která se vyznačuje nejen neskutečnou prak-
tičností, ale také je zapotřebí znát některé fígle, kdy a jak použít 
správný uzel.  O děti bylo náležitě a řádně postaráno nejen po 
stránce odborné, ale také jsme se připravili na dvě nejčastější 
dětské otázky: „Mami, tati, já mám žízeň.“  „Mami, tati, já mám  
hlad.“                                                                Petr Doležel,  SDH Mukařov 

Masopustní průvod školní družiny
Dne 14. 2. 2018 se za spolupráce vedení základní školy a školní 
družiny Mukařov uskutečnil masopustní průvod. 
Žáci, kteří navštěvují školní družinu, si donesli své masopustní 
masky z domova, anebo je společně s vychovatelkami vyrobili v 
prostorách ŠD. Mezi maskami se objevovala všelijaká domácí, 
ale i divoká zvířata, čarodějnice, nějací ti akční hrdinové, dokon-
ce i strašliví vlkodlaci.
Průvod odstartoval kolem 13.30 a zhruba hodinku jste měli 
možnost děti zahlédnout v různých koutech celého Mukařova. 
Jak to tak bývá, všichni účastníci dělali pořádný rámus, jaký k 
takovému průvodu patří. Účast byla vskutku veliká a děti si prů-
vod řádně užily. Doufáme, že se průvod líbil i vám, příští rok se 
těšíme opět na shledanou!                  Kristýna Novotná, ŠD Mukařov

Olympijský týden je za námi
Trochu se zpožděním oproti zimní olympiádě jsme ve škole v 
pondělí 12. února  zahájili náš barevný olympijský týden.
Zástupci parlamentu se postupně přidávali k běhu s olympij-
skou pochodní, který končil pod našimi olympijskými kruhy. Tak 
jsme odstartovali týdenní olympijský maraton.
Učitelé i žáci si připravili spoustu školních olympijsky zaměře-
ných úkolů. Při výtvarné výchově jsme rýsovali kruhy se správ-
nou olympijskou roztečí i barevností, kreslili české reprezentan-
ty v akci, načrtávali portréty Ester Ledecké (ještě, že se neviděla), 
v českém jazyce rozebírali olympijské komentáře, v matematice 
počítali medaile, v pracovní činnosti se v olympijském duchu 
stříhalo a skládalo… Všichni jsme si olympijské nadšení užili.                      
                                                                        parlamenťáci ZŠ Mukařov

Sluneční soustava v 5.C
Třída 5. C se rozhodla v rámci výuky vlastivědy uskutečnit 
projekt o planetách Sluneční soustavy.
První den jsme vyráběli z nafukovacích balonků, tapetové-
ho lepidla a natrhaných papírů planety sluneční soustavy. Po 
dvoudenním schnutí našich planet jsme pak pokračovali s jejich 
barevnými variantami dle předlohy (učebnice, internet).  Děti 
také pomocí internetu na mém počítači (zůstal krásně zalepený 
a otlapkaný ) vyhledávaly nedůležitější a nejzajímavější informa-
ce o dané planetě, kterou ve skupině vytvářely. Po závěrečných 
pracích jsme všechny planety vystavili na chodbě hlavní budovy 
školy, aby se s nimi mohli seznámit i ostatní žáci školy. Projekt 
se nám moc povedl.                           Ellena Dolejší, třídní učitelka 5.C

Jarní zprávičky ze školky
Po lednových zimních radovánkách jsme si v únoru ve školce 
udělali masopustní karneval. Všechny děti přišly v krásné mas-
ce a celý den jsme hráli hry, soutěžili jsme, tancovali a prima 
se pobavili. Také jsme si trochu zamlsali, rodiče donesli koláče, 
buchty i bonbony. 
V polovině února k nám zavítalo Duhové divadlo s představe-
ním „Pohádka z cirkusové manéže“. Další v pořadí byla společ-
ná akce s Muzeem v Říčanech – Přadlena Pavlína – zpracování 
ovčí vlny a výroba kuličky. 
A na co se můžeme těšit? Opět se za námi přijede podívat Di-
vadélko Kůzle, také nás navštíví Divadlo Harmonika. 
Už teď se moc těšíme na duben, kdy budeme mít projektový 
den: Den Země. Zasadíme nový keř na zahradu MŠ, zopakuje-
me si, proč je tak důležité chránit naši planetu Zemi. Najdeme 
spoustu možností, jak jí sami dokážeme pomoci. 
Přijďte se podívat do naší mateřské školy, dne 25. 4. 2018 (od 
16 do 17 hodin) bude Den otevřených dveří. Všichni jste vítáni.
Zápis do MŠ Mukařov bude probíhat 10. 5. 2018 od 13:30 do 
17:00 hodin. Veškeré podrobnosti k zápisu najdete na webo-
vých stránkách školy: www.msmukarov.estranky.cz/

Blanka Lázníčková, MŠ Mukařov   

O semínkách dvakrát jinak
Pravidelné kavárničky měly v  lednu a únoru společné téma – 
semínka a co z nich všechno může vyrůst. V lednu jsme uspořá-
dali reprízu promítání filmu z projektu Promítej i ty „Ohrožená 
semínka“, který sleduje několik nadšenců z různých částí světa 
v jejich snahách o zachování biodiverzity naší planety. V únoru 
jsme si pozvali odborníky na sadbu a její ošetřování – Ing. Lud-
milu Duškovou a Ing. Jana Kopřivu, kteří za aktivní spoluúčasti 
našeho oblíbeného poradce, Františka Polesného, diskutovali 
o novinkách i problémech při pěstování zeleniny i okrasných 
rostlin. Účastníci debaty si mohli odnést kalendáře s doporuče-
ním k ošetřování rostlin i vzorky semínek, a nyní se už určitě ne-
mohou dočkat, až začnou klíčit a předpěstovávat svou budoucí 
úrodu.                                                     Kateřina Čadilová, Mukařov-sko 

Do olympijského týdne se zapojila i školní kuchyně.

Pohádkový karneval
V sobotu 10. března se konal v mukařovské sokolovně Pohádko-
vý karneval, podruhé v režii agentury Promix, která se zaměřuje 
na pořádání akcí pro rodiny s dětmi. Majitelé bydlí v Mukařově, 
a proto rádi nabídli své služby, když zjistili, že tradice dětských 
karnevalů v Mukařově nepokračuje. Účast byla i letos velká, při-
šlo přes sto dětí, kterým karneval viditelně udělal radost, což 
je hlavní motivace pro pořadatele i sponzory. Letošní karneval 
podpořili: PRO-DOMA, Hecht, Cobi a cukrárna Michaely Jandové 
v Srbíně, děkujeme!



 Obecní zpravodaj (2/2018)                                         Rozhovor                                                            Strana 10

Co se tu bude dít a proč? 
 Obec mě oslovila, zda bych 
mohl v rámci oslav zorganizovat 
rekonstrukci nějaké historic-
ké události, která by se vázala  
k Mukařovu. Hledal jsem v pra-
menech místní historie, a našel 
jsem z té doby pouze strohou 
informaci o tom, že během tři-
cetileté války byla obec vypá-
lená Švédy a pak na dlouhou 
dobu zpustla. To není příliš ra-
dostná představa, ale na jejím 
základě se dá vytvořit příběh  
a předvést ho tak, aby to lidi 
zaujalo a bavilo je to. Scénář 
napínavého představení, které 
uvidíte, jsem tedy napsal Muka-
řovu přímo „na míru“. 

Proč si obec vybrala právě 
vás? 

 Mým velkým koníčkem je mimo 
jiné historický šerm a před čtyř-
mi lety jsem v Mukařově zorga-
nizoval ukázku historické bitvy 
společně se Spolkem historické-
ho šermu Collegium Armatum, 
jehož jsem členem. Představení 
se líbilo, lidem utkvělo v paměti, 
a tak si zastupitelé vzpomněli, 
že v rámci letošních oslav by se 
mohlo něco podobného ode-
hrát. 
Na co se tedy můžeme těšit? 
 Plánuje se, že Mukařov od 
11. do 13. května osídlí asi  
stodvacetičlenný tým historic-
kého vojenského tábora. Na 
louce naproti škole bude vy-
stavěn dobový tábor, co nejví-
ce podobný dochovaným pra-
menům. Návštěvníci si budou 
moci prohlédnout, jak probíhal 
tehdejší život v takovém táboře, 
uvidí dobové oblečení, zbraně  
i některá řemesla a další zají-
mavosti. Hlavní program bude 
v sobotu, kdy proběhne stěžejní 
bitva, doprovázená mluveným 
slovem, aby lidé věděli, co se 
děje a proč. Celý děj bude zasa-
zený do historických událostí po 

S ledovými muži k nám přijedou pikenýři a mušketýři
V polovině května se mukařovská louka, kde bývá pouť, pro-
mění na tři dny ve velký historický vojenský tábor. Velet mu 
bude místní obyvatel Viktor Macháček, kterého znáte možná 
také jako tanečního mistra. V rozhovoru nám prozradil více 
podrobností nejen o chystané akci, ale také o sobě a o tom, 
jak se v dnešní době člověk stane šermířem.

bitvě na Bílé hoře, aby byly pa-
trné souvislosti. Při setmění se 
uskuteční ohňová show.  
   
Kde seženete tolik lidí, akté-
rů a vojáků? 

 Rekonstrukcí historických udá-
lostí se na profesionální úrovni 
zabývá uskupení s názvem Re-
giment zemské hotovosti. Je to 
seskupení šermířských spolků, 
které si dává za cíl co nejpřes-
nější a nejvěrohodnější rekon-
strukci pěšího regimentu, fun-
gujícího v době první poloviny 
17. století. Složený je z prostých 
vojáků (pikenýrů a mušketýrů)  
a jejich poddůstojníků, důstoj-
níků a bubeníků. Součástí Re-
gimentu je též trén, tedy ženy, 
děti a nebojující muži, kteří 
vytvářejí zázemí jednotky ve 
funkčním polním táboře. Sou-
částí tohoto uskupení je i SHŠ 
Collegium Armatum, jehož jsem 
členem, a které v rámci slavnos-
tí předvede svoje představení 
Pikenýři, zahrnující výcvik 
vojenské jednotky 
a průběh bitvy 
v rámci třiceti-
leté války.
Chtěl bych 
však zdů-
raznit, že bo-
jovníci jsou ve 
skutečnosti herci. 
Nejde o to se přijet na 
akce vybít, ale zprostředkovat 
lidem zajímavou ukázku toho, 
jak se v minulosti žilo a bojo-
valo. Bitvy, ohňová představení  
i život v táboře podléhají bez-
pečnostním pravidlům. 

Kdo jsou zákazníci takových 
představení a kde všude je 
možné vás vidět? 

 V letních měsících nejen náš 
spolek Collegium Armatum, ale 
i různé jiné podobné skupiny 
vystupují na hradech a zámcích, 
a tam je zpravidla program celý 

den. Pokud se týká velkých bitev 
při velkém počtu účinkujících, 
tyto bitevní scény si objednáva-
jí zastupitelé měst i obcí nejen  
u nás, ale i v zahraničí, například 
v Itálii, Belgii, Německu, Maďar-
sku i na Ukrajině. Přesun lidí  
a všeho potřebného materiálu 
pro dobový tábor je poměrně 
složitý a nákladný. 
 Z významnějších českých akcí 
můžeme jmenovat například 
Valdštejnské slavnosti ve Frý-
dlantu, Chebu a Jičíně, nebo 
rekonstrukce bitev na Bílé 
hoře (1620) či u Jankova (1645).  
V zahraničí se v posledních le-
tech Regiment zemské hoto-

vosti pravidelně účastní 
například rekonstruk-

ce bitvy v nizozem-
ském Grolle (1627) 
a dobývání ma-
ďarského města 

Tata (1597), či bojů  
v italském pevnost-

ním městě Palmano-
va a v nizozemské pevnosti  

Bourtange. 
 Již tradiční je dobývání hradu 
Pecka, v Polsku se organizačně 
podílíme na bitvě ve Stargardu. 
Na akcích Regimentu zemské 
hotovosti se prezentuje nejen 
bojová stránka regimentu, ale 
i další aspekty dobových vojen-
ských ležení, například tehdejší 
kuchyně, prádelna, hospoda, či 
hráčský koutek.

Kdy jste se začal zajímat  
o historický šerm a dobové 
boje? 

 Rodiče mě, jako dítě, podpo-
rovali ve všem, co mě bavilo. 
Kromě tance, zpěvu, hry na 
hudební nástroje nebo sjíždění 
vody to byl také historický šerm. 
Nejdříve jsem se zajímal spíše 
o bojová umění a silové spor-
ty, šermování přišlo až později. 
Aktivně šermuji od roku 1976,  
v době předrevoluční jsem jezdil 
pod hlavičkou Pragokoncertu se 
skupinou historického šermu  
s názvem Santelli i do zahraničí.

Kde vystupujete nejraději, 
máte nějaké oblíbené místo, 
a co vás na tom nejvíce baví?  

 Moje srdeční záležitosti jsou 
Třeboň a hrad Zvíkov. Tam jez-
díme i s manželkou a dcerami, 
za týden odehrajeme i dvacet 
představení. Dobové kostýmy 
šije moje žena Lenka a v po-
slední době i naše dcera Tere-
za. Veškeré vybavení i zbraně 
máme také vlastní, vyrobené 
podle dochovaných historic-
kých originálů. 
 Nejvíce mě baví, že lidé přichá-
zejí se zájmem a reagují aktivně 
smíchem nebo potleskem na 
naše vystoupení. Jen jednou 
jsme hráli představení, kde ode-
zva během představení nebyla 
žádná nebo minimální, lidé tles-
kali až na konci. Pak jsme se do-
zvěděli, že šlo o skupinu cizinců, 
kteří nám nerozuměli. Z toho je 
patrné, že není důležité jen to, 
co děláme a jak u toho vypadá-
me, ale také to, o čem mluvíme.
Děkujeme za rozhovor.
Renáta Kiara Vargová a Petra Batók

Mukařov od 11. 
do 13. května osídlí 

asi stodvacetičlenný 
tým historického vojen-
ského tábora. Na louce 

naproti škole bude 
vystavěn dobový 

tábor.
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Ing. Miroslav Doležal, znalec - oceňování nemovitostí – nabízí:
 Ocenění nemovitostí pro daňové účely, např.: daň z nabytí nemovité věci, 

odpisy hmotného majetku, převod do majetku firmy.
 Ocenění nemovitostí pro dědické řízení.

 Ocenění nemovitostí jako podklad před prodejem.
 Pomoc při realizaci prodeje.

 Poradenství týkající se maximálního zhodnocení nemovitostí.
Tel. 607 800 224, email: m_dolezal@email.cz

nejnovější a nejmodernější 

technologie v kraji!

ceny tarifů již od

SPecial
20 / 10 Mbps

350,- Kč

30 / 15 Mbps
480,- Kč

40 / 20 Mbps
690,- Kč

SuPer
20 / 15 Mbps

480,- Kč

30 / 25 Mbps
590,- Kč

40 / 30 Mbps
720,- Kč

Premium
20 / 20 Mbps

550,- Kč

30 / 30 Mbps
720,- Kč

40 / 40 Mbps
960,- Kč

BeZdrÁtovÉ
PŘiPojení

oPtickÉ
PŘiPojení

digitÁlní
TELEVIZE

kvalitní
PodPora

350,- kč

za měsíc

 
Aktivační poplatek 1440,- Kč 

Wifi router 490,- Kč

Sledovánítv.cz v ceně 
Aktivační poplatek 990,- Kč 

Wifi router 490,- Kč

Sledovánítv.cz v ceně 
Aktivační poplatek 0,- Kč 

Wifi router 200,- Kč

227 023 023 www.uvtnet.cz
2017_20x20_tarify_kveten.indd   1 5/4/17   9:58 AM

 Lom Žernovka těží žulu vý-
jimečné kvality – má vyšší 
obsah křemene, což ji činí 
neobyčejně odolnou proti 
otěru. Vyvřela hluboko pod 
povrchem před 355–335 mili-
ony let. Proto dlažební kostky, 
obrubníky chodníků zejména 
v Praze, jsou tradičně místem 
pro její uplatnění. V okolních 
obcích se žula též používala ke 
stavebním účelům: „gruňták“ 
do základů, „haklík“ na pa-
rádní podezdívky. Příkladů je  
v okolních obcích více než 
dost.
 V době největší slávy za první 
republiky a ještě dlouho v 50. 
až 60. letech dávaly lomy ob-
živu místnímu obyvatelstvu. 
Bylo jich v provozu dvanáct. 
Lom Žernovka je nejspíše 
nejstarší z nich, těžbu začal v 
r. 1922. Politický vývoj nepřál 
podnikání a lomy ukončovaly 
těžbu a postupně se přiroze-

nou cestou – deštěm a pod-
zemní vodou –  zaplavovaly. 
Jaké tam pak bylo koupání! 
Čistá voda s rybami a raky. La-
boratoře její vzorky ze studní 
označovaly jako „kojeneckou 
vodu“.
 Při hloubení studní, ať ručním 
či strojovém, se pod hlínou 
skrývá mazlavá navětralá část, 
která díky žulovým úlomkům 
je propustná pro vodu. Voda 
se v této vrstvě hromadí a je 
to právě ta voda, kterou vět-
šina kopaných studní jímá. 
Žula díky svému stáří je znač-
ně rozpukaná. Některé pukli-
ny jsou úzké, některé trhli-
ny větší. V těchto puklinách  
a trhlinách se rovněž hroma-
dí voda. Mnohé hlubší studny  
a v poslední době zejména 
vrty tuto vodu jímají. I když se 
to nezdá, tak těmito puklinami 
a trhlinami probíhá čilý oběh 
podzemních vod. Důkazem 

může být např. jímací vrt při 
západním okraji Mukařova  
v Janovickém lese. Před uve-
dením do provozu byl tento 
vrt odčerpáván po dobu tří 
týdnů a celou tu dobu posky-
toval každou vteřinu dva litry 
vody! Voda tedy musela téci 
pěkným proudem! 
 Ve stěnách lomu Horka je ta-
kových puklin a trhlin spous-
ta. Když bude lom zavezen, 
tak bude fungovat jako ced-
ník. Na složení zavážky upo-
zorňuje předcházející číslo 
Obecního zpravodaje.  Deš-
ťová voda a podzemní voda, 
která do lomu nastoupá, pro-
tože lom se chová jako velká 
studna, bude zavážku vyluho-
vat. A tato voda, v níž bude 
obsaženo kde co, jenom nic 
dobrého, se sítí puklin a trhlin 
bude šířit do okolí. 
 Protože lom Horka, díky odol-
nosti křemene v žule, tvoří 
nejvyšší bod okolí, bude tato 
kontaminovaná voda proudit 
místy pomalu, místy rychleji 
na všechny strany. Nejdří-

ve zasáhne jímací objekty  
v Žernovce, pak v Mukařově, 
v Doubku a nakonec dojde  
i na Babice. Výluhem z naváž-
ky bude nenávratně (!) konta-
minováno celé puklinové pro-
středí žuly a již nikdy nebude 
možné znečištěné pukliny  
a trhliny vyčistit. Ani vodu  
z nich.
 Není těžké si představit vý-
sledek. Tak zvaná pitná voda 
bude chemicky cokoli, jen ne 
původní voda kdysi „kojenec-
ké kvality“. Je tady střet pod-
nikatelského záměru se zdra-
vím obyvatel čtyř obcí. Prvním 
krokem, jak tuto situaci nedo-
pustit, je stanovisko zastupi-
telstva obcí Mukařova, Srbína  
a Žernovky. Zastupitelstvo si 
je jistě vědomo, že nerozho-
dují jen za pár desítek obyva-
tel žijících v bezprostředním 
okolí lomu, ale za stovky oby-
vatel ohrožených obcí, tedy 
vedle Mukařova a Žernovky  
i Doubku a Babic.

RNDr. Jaroslav Domas
zernovka.voda@seznam.cz

Lom Horka na Žernovce – horké sousto
Před koncem loňského roku se objevila zpráva o úmyslu 
majitele lomu Žernovka ukončit těžbu a lom likvidovat. A to 
ne způsobem, jak je v místě historicky obvyklé, tj. přirozeným 
zatopením, ale závozem. 
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Český výrobce čisticích prostředků a distributor hygieny,

se sídlem v Říčanech hledá do svého týmu:

PRACOVNÍKY DO VÝROBY – MÍCHÁRNA

NÁPLŇ PRÁCE:

� manuální práce při míchání čisticích prostředků

POŽADAVKY:
� �fyzická zdatnost dobrý zdravotní stav

spolehlivost zodpovědnost pečlivost� � �

NABÍZÍME:
� práci na HPP – jednosměnný provoz v Říčanech

prac. doba: po-pá 6.00 - 14.30hod.�

příspěvek na stravování 104,-Kč/den�

V případě zájmu posílejte své CV na mail:
r.brychtova@alfaclassic.cz nebo doručte na
adresu: Alfa Classic, a.s. Černokostelecká 740,
251 01 Říčany.

Ing. Miroslav Doležal

znalec - oceňování nemovitostí

nabízím:

ocenění nemovitostí pro daňové účely, např.:
- daň z nabytí nemovité věci
- odpisy hmotného majetku
- převod do majetku firmy

ocenění nemovitostí pro dědické řízení

ocenění nemovitostí jako podklad před
prodejem

pomoc při realizaci prodeje

poradenství týkající se maximálního
zhodnocení nemovitostí

tel. 607 800 224

m_dolezal @ email.cz

DOMOV
PRO

SENIORY
V MUKAŘOVĚ

hledá

PEČOVATELKY
(směnný provoz,

denní i noční)

KURZ NENÍ PODMÍNKOU,
ZAUČÍME.

INFORMACE NA TELEFONU

737 282 812

Český výrobce čisticích prostředků a distributor hygieny, 
 se sídlem v Říčanech hledá do svého týmu:

PRACOVNÍKY DO VÝROBY – MÍCHÁRNA
NÁPLŇ PRÁCE:  

• manuální práce při míchání čisticích prostředků  
 POŽADAVKY:  

• fyzická zdatnost  • dobrý zdravotní stav • spolehlivost 
• zodpovědnost • pečlivost

NABÍZÍME:  
 •  práci na HPP – jednosměnný provoz v Říčanech 

•  prac. doba: po-pá 6.00 - 14.30 hod.       
•  příspěvek na stravování 104 Kč/den       

V případě zájmu posílejte své CV na mail: 
r.brychtova@alfaclassic.cz nebo doručte na adresu: 

Alfa Classic, a.s. Černokostelecká 740, 251 01 Říčany.

DOMOV PRO SENIORY V MUKAŘOVĚ 
HLEDÁ PEČOVATELKY

(SMĚNNÝ PROVOZ, DENNÍ I NOČNÍ) 
KURZ NENÍ PODMÍNKOU, ZAUČÍME 

INFORMACE NA TELEFONU 737 282 812.
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Kalendář akcí
 Historické slavnosti Mukařov

12. 5. Mukařov – Charitní louka – náves
11–18 hodin – vojenské ležení, dílny, 
stánky
11.00 – slavnostní zahájení Salonu užitého 
umění – Příčná 11
13.00 – představení armády ve vojenském 
ležení – Charitní louka
13.30–14.30 – kostýmovaný průvod obcí
14.45 – pásmo písní ze hry Vílí poklad – 
náves
15.00 – odhalení sousoší krále Vladislava 
a jeho vojínů Mukara a Srby na návsi (za 
osobní účasti krále Vladislava a jeho druži-
ny) – náves
16.00 – rekonstrukce historické bitvy a 
vypálení Mukařova Švédy – Charitní louka
18.00 – koncert skupiny TRIFIKUS s dobo-
vými tanci – Charitní louka
20.00 – ohňová show – Charitní louka

 Kulturní a komunitní centrum Mukařov
12. 4. křeslo pro hosta – Jiří Holoubek 
26. 5. kurz pečení chleba 
27. 5. POchod POhádkovým LESem 

 Příměstské tábory v KKCM: 
9.–13. 7.  Letní zálesácké tvoření 1. 
(pořádá: J. Čurdová a J. Galuščáková) 
16.–20. 7. 2018 Letní anglická škola 
(pořádá: JŠ Carpinus) 
20.–24. 8. 2018 Letní zálesácké tvoření 2.  
27.–31. 8. 2018 Letní tvoření 
(pořádá: Martina Tůmová)  
Bližší info na www.kkcm.cz. V případě 
zájmu pište na recepce@kkcm.cz 
 Program Dipony na duben 

hotel U sv. Huberta v Louňovicích
14. dubna 15 hodin POHÁDKOVÁ 
VZDUCHOLOĎ – Kukadlo, Praha
21. dubna 19 hodin ANALFABET / TU 
MYŠ JÍ UKOPNU U HUBY – Refektář 
Jinonice
28. dubna 15 hodin DRAČÍ KRÁLOVSTVÍ 
Divadlo Nahoď

 Zápis do 1. tříd pro školní rok 2018 - 
2019
Zápis do 1. ročníků se koná 18. 4. od 13 
do 17 hodin v horním patře staré budo-
vy školy. Do 1. ročníku školy budou dle 
Zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon) 
§ 36, odst. 7 přednostně přijímáni žáci 
s místem trvalého pobytu v příslušném 
školském obvodu (spádové obci). Další 
informace najdete na 
www.zs-mukarov.cz v sekci Aktuality.
 Den otevřených dveří v MŠ se usku-

teční 25. 4. (od 16 do 17 hodin) a zápis 
do MŠ Mukařov 10. 5. od 13.30 do 17 
hodin.

 Významná jubilea – pokud chcete 
popřát svým blízkým k životnímu ju-
bileu, napište nám na redakční mail. 
Vaše přání rádi zveřejníme.

Mobilní kontejner je přistavován
každé pondělí, vždy postupně v Muka-
řově (8–8.45 hodin), v Srbíně (9–9.45
hodin) a na Žernovce (10–10.45 hodin),
a to v těchto dnech a ulicích:
2. 4. Lesní, Blatouchová, Horka
9. 4. Vodní, Do Chobotu, Lomová
16. 4. Na Moklině, Písecká, K Rybníčku
23. 4. Lesní, Blatouchová, Horka
30. 4. Vodní, Do Chobotu, Lomová
7. 5. Na Moklině, Písecká, K Rybníčku
14. 5. Lesní, Blatouchová, Horka
21. 5. Vodní, Do Chobotu, Lomová
28. 5. Na Moklině, Písecká, K Rybníčku
4. 6. Lesní, Blatouchová, Horka
11. 6. Vodní, Do Chobotu, Lomová
18. 6. Na Moklině, Písecká, K Rybníčku
25. 6. Lesní, Blatouchová, Horka
2. 7. Vodní, Do Chobotu, Lomová
9. 7. Na Moklině, Písecká, K Rybníčku
16. 7. Lesní, Blatouchová, Horka
23. 7. Vodní, Do Chobotu, Lomová

S  novým školním pololetím jsme v  Kul-
turním a komunitním centru Mukařov 
zahájili nový cyklus setkání se zajíma-
vými osobnostmi z  Mukařova a okolí. 
Název „Křeslo pro hosta“ připomene 
dříve narozeným pamětníkům oblíbený, 
byť často politicky poněkud angažovaný 
televizní pořad. V našem křesle o politi-
ku nejde – i když i na ni se někdy stočí 
řeč. Smyslem je seznámení se sousedy, 
o nichž často ani nevíme, co v životě do-
kázali a že o tom navíc umí poutavě vy-
právět. 
 Do premiérového křesla usedl Jan Ma-
řík, místní rodák a ředitel Archeologic-
kého ústavu Akademie věd. Za hodinu a 
půl stihl nejen vysvětlit, jak se sám dostal 
k poněkud exkluzivnímu oboru, ale také 
přítomné nakazit nadšením a zvídavostí, 
a navíc i poučit, jak se chovat při nenadá-
lém archeologickém nálezu, který na nás 
může čekat doslova na každém kroku.  
A samozřejmě došlo i na historii Mukařo-
va. 

 Druhým hostem byl Jindřich Chramos-
ta, mukařovský občan, který – byť vloni 
oslavil osmdesátku – přítomné ohromil 
svým životním elánem i příběhem, který 
se od kariéry vojenského pilota vine přes 
čalounické řemeslo až k uměleckému de-
signu nábytku a skla. 
 Už teď se těšíme na dalšího hosta, kte-
rým bude 12. 4. Jiří Holoubek, muzikant 
a rozhlasový moderátor, manažer legen-
dární kapely Spirituál kvintet.           

Kateřina Čadilová, koordinátorka KKCM

Křeslo pro hosta aneb naši skvělí sousedé

30. 7. Na Moklině, Písecká, K Rybníčku
6. 8. Lesní, Blatouchová, Horka
13. 8. Vodní, Do Chobotu, Lomová
20. 8. Na Moklině, Písecká, K Rybníčku
27. 8. Lesní, Blatouchová, Horka
3. 9. Vodní, Do Chobotu, Lomová
10. 9. Na Moklině, Písecká, K Rybníčku
17. 9. Lesní, Blatouchová, Horka
24. 9. Vodní, Do Chobotu, Lomová
1. 10. Na Moklině, Písecká, K Rybníčku
8. 10. Lesní, Blatouchová, Horka
15. 10. Vodní, Do Chobotu, Lomová
22. 10. Na Moklině, Písecká, K Rybníčku
29. 10. Lesní, Blatouchová, Horka
5. 11. Vodní, Do Chobotu, Lomová
12. 11. Na Moklině, Písecká, K Rybníčku
19. 11. Lesní, Blatouchová, Horka
26. 11. Vodní, Do Chobotu, Lomová
Rozpis přistavování i mapu s přesným
umístěním kontejnerů a provozní dobu 
sběrného dvora na bioodpad najdete na
www.mukarov.cz

Obec Mukařov jako zřizovatel ZŠ Mukařov vyhlásila dle náležitostí školského zákona 
konkurs na místo ředitele Základní školy Mukařov. Hlavním důvodem vyhlášení kon-
kursu je, že končí šestileté funkční období ředitelky školy, která je ve funkci od posled-
ního konkursu v roce 2003. Termín pro podání přihlášek do konkursu mají zájemci do 
5. 4., současná ředitelka již oznámila, že se konkursu zúčastní. Uchazeče bude hod-
notit výběrová komise, která bude složena ze zástupců institucí a odborníků, jak to 
určuje příslušná vyhláška MŠMT. Výsledky budou známy v polovině května.

Kateřina Čadilová, radní Obce Mukařov

Harmonogram přistavování  kontejnerů na bioodpad

Konkurs na ředitele/ředitelku Základní školy Mukařov


