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Letošní Pouťový festival, to byla pořádná jízda!

Vlastníci nemovitostí připojených na vodovod a kana-
lizaci provozované od 1.7.2021 společností I.T.V. CZ 
s.r.o. (a dříve měli smluvní vztah s 1. SčV – Veolia) 
mohou využít k podpisu nových smluv schůzku s pro-
vozovatelem na OÚ Mukařov. Smlouvy můžete přijít 

podepsat na OÚ v úředních hodinách vždy ve středu 15. 9., 22. 9., 
29. 9. od 14 do 18 hodin. Smlouva musí být osobně podepsaná 
vlastníkem nemovitosti za přítomnosti provozovatele. V případě 
spoluvlastnictví stačí přítomnost jednoho z vlastníků s plnou mocí 
od ostatních spoluvlastníků se zmocněním k podpisu smlouvy (není 
třeba úředně ověřený podpis), s výjimkou společného vlastnictví 

manželů, kdy stačí podpis jednoho z manželů. U pronajímaných  
nemovitostí je smlouva podepisována vždy s vlastníkem nemovitosti.

Mimo tyto termíny je možné smlouvy také podepisovat v pro-
vozních hodinách (PO 7–14 a ST 9–17 hodin) v zákaznickém centru 
I.T.V. CZ ve Strančicích, tel: 323 607 782, 722 201 235 (pracovní dny 
7–14 hodin). Další info na www.itvcz.eu.

Výzva pro majitele nemovitostí, kteří ještě neodevzdali vyplně-
ný dotazník: Udělejte to co nejdříve, abyste si mohli vyzvednout 
smlouvu v některém z nabízených termínů na OÚ.

 Přemysl Zima, 
místostarosta

Aktuální informace o uzavírání smluv s novým 
provozovatelem vodovodu a kanalizace

Při třetím opakování akce je asi dost odvážné mluvit o tradici, ale není pochyb o tom, že mukařovský Pouťový festival už má 
své jméno, publikum, i stále zajímavější účastníky... Čtěte na str. 7 Foto: Kateřina Čadilová
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Mateřské centrum od září opět otevírá
V září opět začíná ožívat Mateřské centrum Mukařov-sko a my už 
se na vás moc těšíme. První týden otevíráme volnou herničkou. 
V pondělí, úterý nebo středu můžete dorazit do KKCM a pohrát si 
v místnosti vybavené bazénkem s míčky, klouzačkou, hračkami pro 
nejmenší i starší dětičky. 

V týdnu od 13. září již spouštíme pravidelné programy
Můžete se těšit a již nyní přihlašovat na výtvarku pro nejmenší, 

kde si děti vyzkouší různé techniky a pokaždé si odnesou originální 
výtvor. V nabídce máme již několik let veselé cvičení, kde se děti pro-
táhnou, proběhnou a procvičí hrubou i jemnou motoriku s využitím 
veselých říkanek. Nově nabízíme cvičení bez přítomnosti rodičů. Děti 
stráví s lektorkou hodinku plnou cvičení s využitím říkanek a mnoha 
pomůcek. Dalším programem jsou hrátky s batolátky, který je určen 
pro nejmenší děti od 6 do cca 18 měsíců, vždy v úterý a ve středu 
od 9 hodin. Je to čtyřicetiminutový program, kde děti poslouchají 
písničky a říkanky, učí se u nich různé dovednosti (např. tleskat, 
poznávat části těla, foukat, říkat „a“, míchat, vařit ...).

Nově otevíráme hrátkocvičení, určené pro starší batolátka, 
která už stojí, chodí a chtějí zkusit prvky cvičení. Také pro maminky 
nabízíme zajímavý program – tanec s miminky i pro těhotné. Je 
určen pro maminky s miminky v náručí či v bříšku, které se chtějí 
naučit lépe vnímat své tělo a jeho potřeby, dopřát si chvilku jen pro 
sebe, naladit se na své miminko a navázat s ním silnější kontakt.
Na všechny programy je nutné si rezervovat konkrétní termín 
na www.kkcm.cz.

Program mateřského centra
Výtvarka pro nejmenší – úterý od 9 hodin, v případě zájmu i ve 
středu od 9 hodin
Veselé cvičení – pondělí od 9 a 10 hodin
NOVĚ cvičení bez rodičů – středa od 10 hodin
Hrátky s batolátky – úterý a středa od 9 hodin
NOVĚ Hrátkocvičení – úterý od 10 hodin
Tanec s miminky i pro těhotné – pondělí od 11 hodin
Volná herna – pondělí, úterý od 10 do 11:30, středa od 9 do 11:30

Sledujte aktuální informace na webových stránkách www.kkcm.cz
nebo na facebooku Mateřské centrum Mukařov-sko.

Petra Houdková

Prázdniny skončily a v naší knihovně jsme 
si pro naše děti připravily novinku.

Pro všechny literární nadšence a děti, 
které se chtějí o knížkách dozvědět víc, za-
kládáme ČTENÁŘSKÝ KLUB! Navštívit jej 
můžete vždy první a druhý čtvrtek v měsíci, 
v knihovně v Příčné ulici 61 v Mukařově. Více 
informací o Čtenářském klubu se dozvíte na 
webu knihovny mukarovska.knihovna.cz

V souvislosti s klubem musíme poděko-
vat neznámému dárci za plnou tašku krás-
ných knížek pro děti, která byla nalezena 
na schodech knihovny.

Díky štědrému daru se například malé 
princezny mohou potěšit čtením příběhů  
o sestrách Anně a Else z Ledového království. 
Pro děti se zálibou v detektivních příbězích 
nabízíme knihy ze série o Majdě Čmuchalové 
a pro začínající čtenáře jsme dostaly několik 
knih z oblíbené série Druhé čtení.

A pokud si některý ze starších žáků 
v rámci povinné školní četby vybere Tol-
kienovu ságu Pán prstenů, můžeme mu 
všechny tři díly nabídnout k přečtení v an-
gličtině. Těšíme se na vás!

Vaše knihovnice
Zuzana Holoubková a Petra Houdková

Novinky v Obecní knihovně Mukařov

Mateřské centrum Mukařov-sko nabízí již od listopadu 2007 příjemné a přátelské místo 
pro setkávání dětí i jejich rodičů a dalších členů rodiny.

Kulturní a komunitní centrum Mukařov
je společným projektem Obce Mukařov a spolku Mukařov-sko. V objektu na adrese Příčná 61 se konají volnočasové aktivity 

pro všechny věkové kategorie, najdete zde klub pro teenagery, obecní knihovnu a sociálně právní Poradnu Mukařov.

www.kkcm.cz

Vedle volných her a povídání maminek se snažíme rozvíjet tvořivé aktivity (výtvarné, hudební či pohybové) 
vždy přizpůsobené věku dětí.

Stačí jen přijít s chutí vyzkoušet něco nového.

Veselé cvičení – pondělí od 9 a 10 hodin

Výtvarka pro nejmenší – úterý (případně i středa) od 9 hodin 

Hrátky s batolátky – úterý a středa od 9 hodin

Cvičení bez rodičů – středa od 10 hodin

Hrátkocvičení – úterý od 10 hodin

Tanec s miminky i pro těhotné – pondělí od 11 hodin

Volná herna – pondělí, úterý 10–11.30, středa 9–11.30

Provozuje Mukařov-sko, z.s. 

Začínáme 13. 9. 2021

Za podpory Obce Mukařov

PRAVIDELNÉ PROGRAMY OD ZÁŘÍ 2021

MATEŘSKÉ CENTRUM

anglická školička (3-6 let), cvičení bez rodičů,

mrňouskové a mravenečci – hlídání dětí 

s programem (2-5 let),

tanečky (3-4 roky a 5-6 let), malování, dramatický 

kroužek (od 5 let), předškolák,

hudební kroužek (flétna, klavír, kytara)

PRO DĚTI 2–6 LET BEZ RODIČŮ 

KLUBOVNA (řízený program na každé odpoledne)

tvořivý kroužek, dramatický kroužek, modelářský 

kroužek, zálesák, šachový kroužek, jóga pro děti, 

angličtina, výtvarný kroužek, cvičení, taneční kroužek, 

multimédia, hudební kurzy (flétna, klavír, kytara)

HangOut 4Teens (klub pro teenagery)

PRO ŠKOLNÍ DĚTI

hrátky s batolátky do 1,5 roku, cvičení od 1,5 roku, 

hrátkocvičení, výtvarka (pro rodiče i děti), volná 

herna, tematické workshopy

Kulturní a komunitní centrum Mukařov
je společným projektem Obce Mukařov a spolku Mukařov-sko. V objektu na adrese Příčná 61 se konají volnočasové 
aktivity pro všechny věkové kategorie, najdete zde i klub pro teenagery, obecní knihovnu a sociálně právní poradnu. 

cvičení - břicho a pánevní dno, Jogalates, 

Balance Ball, zdravá záda

hormonální jóga, power jóga, relaxační a rekondiční 

cvičení, cvičení před i po porodu, tanec pro těhotné 

i s miminky, angličtina (všechny pokročilosti), 

italština (začátečníci)

KROUŽKY A KURZY OD ZÁŘÍ 2021

www.kkcm.cz ONLINE ZÁPIS

PRO DĚTI S RODIČIPRO DOSPĚLÉ
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O čem se jednalo na červnovém zastupitelstvu

anglická školička (3-6 let), cvičení bez rodičů,

mrňouskové a mravenečci – hlídání dětí 

s programem (2-5 let),

tanečky (3-4 roky a 5-6 let), malování, dramatický 

kroužek (od 5 let), předškolák,

hudební kroužek (flétna, klavír, kytara)

PRO DĚTI 2–6 LET BEZ RODIČŮ 

KLUBOVNA (řízený program na každé odpoledne)

tvořivý kroužek, dramatický kroužek, modelářský 

kroužek, zálesák, šachový kroužek, jóga pro děti, 

angličtina, výtvarný kroužek, cvičení, taneční kroužek, 

multimédia, hudební kurzy (flétna, klavír, kytara)

HangOut 4Teens (klub pro teenagery)

PRO ŠKOLNÍ DĚTI

hrátky s batolátky do 1,5 roku, cvičení od 1,5 roku, 

hrátkocvičení, výtvarka (pro rodiče i děti), volná 

herna, tematické workshopy

Kulturní a komunitní centrum Mukařov
je společným projektem Obce Mukařov a spolku Mukařov-sko. V objektu na adrese Příčná 61 se konají volnočasové 
aktivity pro všechny věkové kategorie, najdete zde i klub pro teenagery, obecní knihovnu a sociálně právní poradnu. 

cvičení - břicho a pánevní dno, Jogalates, 

Balance Ball, zdravá záda

hormonální jóga, power jóga, relaxační a rekondiční 

cvičení, cvičení před i po porodu, tanec pro těhotné 

i s miminky, angličtina (všechny pokročilosti), 

italština (začátečníci)

KROUŽKY A KURZY OD ZÁŘÍ 2021

www.kkcm.cz ONLINE ZÁPIS

PRO DĚTI S RODIČIPRO DOSPĚLÉ

Letní prázdniny – pro rodiče čas dovolených, odpočinku, pro 
většinu z nás také období, kdy z celého roku můžeme být nej-
více se svými dětmi. Vyrazili jste k moři, do kempů, do hor, na 
tábory, k babičkám a dědečkům. Užijte si tyto krásné, společné 
a nevšední zážitky. 

My ve školce, vedení, paní učitelky i všichni provozní zaměstnan-
ci, se už zase těšíme až vás po prázdninách u nás opět přivítáme. 
A že se na vás „chystáme“. Ve školce sice nejsou děti, ale v červenci 
i srpnu je tu živo a rušno možná více než během školního roku. Již 
v jeho průběhu jsme se o děti nejen starali, ale také jsme připra-
vovali, plánovali a domlouvali spoustu činností, které právě teď 
o prázdninách pro vás realizujeme.

Co se tedy ve školce o prázdninách děje? Školka nespí, ani neod-
počívá, ale je tu spousta řemeslníků, protože se opravují malby a také 
dlažby, všechny prostory procházejí velkým úklidem, sehnali jsme 
nového ladiče pian, a tak se i všechna pianina po ročním používání 
chystají na nový školní rok, abychom se s dětmi mohli učit nové 
písničky. Servisem musí projít také výpočetní technika a všechny 
tiskárny, které pro děti tisknou pracovní listy, omalovánky, diplomy, 
pamětní listy a mnoho dalšího.

Pracujeme nejen v budovách, ale i naše enviromentální zahrada 
vyžaduje mnoho práce a údržby. Vždyť to mnozí znáte ze svých 
vlastních zahrádek, kolik času vám zaberou. Všechny zahradní herní 
prvky jsou kontrolovány, renovovány a ty dřevěné ošetřeny speciál-
ním olejem. Nově vznikají zastřešení u dvou pískovišť, budeme mít 
nové pískoviště s velkou černou venkovní tabulí, stavíme dřevěný 
zahradní domeček pro odrážedla a hračky pro naše malé Myšky. 

A navíc právě na zahradě pro děti chystáme veliké překvapení. 
Stavíme zcela nový zastřešený venkovní prostor i se skladem pro 
zahradní koloběžky, hračky a dětské zahradní nářadí tak, jak jsme 
si to plánovali při jejím náročném projektování. 

Vedení mateřské školy připravuje pro nový školní rok veselá 
divadelní představení, zajímavé školní akce, poutavé výlety spo-
jené s krásným prožitkem a zábavným tvořením. Pro školní roky 
2021–2022–2023 se nám také podařilo získat z Šablon III dotace 
z EU na školního asistenta.

Chceme, abyste se u nás cítili dobře, aby se vám u nás líbilo 
a abychom děti dobře připravili do jejich dalšího života. Proto je 
v mateřské škole živo i o prázdninách. 

Věra Doležalová, 
zástupkyně ředitelky

V naší školce je živo také 
o prázdninách

!! UPOZORNĚNÍ PRO NEPLATIČE !!
Upozorňujeme poplatníky místních poplatků (za užívání systému 
komunálního odpadu a ze psů), kteří dosud neuhradili poplatek 
za rok 2021, že na základě rozhodnutí Rady obce Mukařov jim 
bude vystaven platební výměr s navýšením o 30 % dlužného 
poplatku a náklady za upomínání 100 Kč, vypravený jako psaní 
s dodejkou, které je po 10 dnech od výzvy k vyzvednutí vhazo-
váno do schránky a považováno za doručené (tzv. doručení fikcí 
podle správního řádu). Pokud víte, že máte nedoplatky, nebo si 
nejste jistí, kontaktujte obecní úřad na tel. 323 660 246, případně 
e-mailem na adrese obec@mukarov.cz, kde vám bude potvrzena 
výše nedoplatku a platební údaje. Úhradou před vyměřením 
penále předejdete navýšení poplatku!

Osmadvacáté zasedání Zastupitelstva obce 
Mukařov se konalo dne 29. června 2021 v za-
sedací místnosti OÚ Mukařov a online pro-
střednictvím moderované videokonference. 

Stěžejní témata tohoto zasedání se toči-
la kolem mukařovské školy. Starosta obce  
R. Semanský krátce po úvodu zasedání vy-
světlil, že na základě žádostí některých ob-
čanů byl na program jednání zařazen bod 
o způsobu umisťování žáků do tříd ZŠ Mu-
kařov. K objasnění této věci byl k zasedání 
přizván ředitel ZŠ Mukařov, pan L. Kohoutek, 

který sdělil všem přítomným důvody tohoto 
kroku. Načež pokračovala debata ředitele 
s přítomnými hosty i zastupiteli, jejíž plné 
znění si můžete přečíst na webu obce. 

Dále zastupitelstvo obce: 
 � schválilo upravené znění smlouvy o zří-

zení detašovaného pracoviště ZŠ Mukařov 
v Babicích na základě důkladného rozboru 
smluv Radou obce;

 � vzalo na vědomí havarijní stav suteré-
nu a střech nové budovy ZŠ Mukařov, spolu 
s dalšími návrhy investic přednesené panem 

ředitelem Kohoutkem, a pověřuje Radu obce 
zajištěním nezbytných oprav;

 � schválilo uzavření smlouvy o pachtu 
a provozování vodovodu a kanalizace pro 
veřejnou potřebu a jiného vodohospodářské-
ho majetku ve vlastnictví obce se společností 
I.T.V. CZ s.r.o.;

 � schválilo závěrečný účet obce za rok 
2020.

Podrobnosti k jednotlivým bodům 
a kompletní zápis ze zasedání naleznete 
na webu obce – www.mukarov.cz. SJ, KCa
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O Tyršovce... vile, která nese slavné jméno

Láska na první pohled
Dům se zahradou se nám z fotografií realitní 
kanceláře moc líbil, a proto jsme si obratem 
domluvili prohlídku. 30. července 2020 jsme 
se na „Tyršovku“ byli podívat poprvé a náš 
zájem se proměnil v nadšení. Dcery ihned 
okouzlila rozlehlá zahrada a její zákoutí a my 
s manželkou jsme se v představách už viděli 
relaxovat u krbu nebo v zimní zahradě s dob-
rou kávou či čajem.

Realitní makléřku zajímal náš záměr a vy-
zvídala, jestli máme v plánu stavební úpravy 
či přístavby domu tak, jako předchozí zájemci 
a jak je to v dnešní době běžné. My však 
hned věděli, že i když dům není památkově 
chráněn, budeme jej chtít zrekonstruovat 
citlivě do původní podoby odpovídající roku 
1915, kdy byl postaven. Dům v secesním 
stylu, zdánlivě připomínající přímořské vilky 
v Toskánsku, si ani nic jiného nezaslouží.

Navíc mé nadšení umocňoval také fakt, 
že mám k lokalitě silný citový vztah, dětství 
jsem totiž trávil v blízkých vesnicích, Jevanech 
a Vyžlovce, kam jezdíme na rodinnou chatu 
dodnes.

Protože jsme se nechtěli řídit jen srdcem, 
ale i rozumem, nechali jsme si rozhodnutí 
přes noc rozležet v hlavě a v poslední čer-
vencový den jsme potvrdili realitní kanceláři, 
že o koupi domu máme vážný zájem. Násle-
dovaly potřebné prohlídky nemovitosti se 

statikem a stavařem, komunikace s finančním 
poradcem a bankou kvůli zajištění financová-
ní koupě i následné rekonstrukce. Vše jsme 
úspěšně zvládli a konečně 16. října jsme se 
stali hrdými majiteli Tyršovy vily v Mukařově. 

Začátek citlivé rekonstrukce
Jak už bylo řečeno „Tyršovku“ bychom rádi 
zachovali v téměř autentické podobě. Ale pro-
tože se v domě řadu let nebydlelo a poslední 
opravy proběhly asi před 40 lety, začali jsme se 
připravovat na citlivou kompletní rekonstrukci.

Stávající stav je takový, že v domě již není 
funkční topení, vodovod ani odpad. Elektrické 

rozvody jsou ještě původní, hliníkové. Střešní 
krytina je prorostlá mechem a navíc tašky 
jsou z doby svého vzniku plné nebezpečného 
azbestu. Omítky, podlahy, okna, dveře ale 
i venkovní fasáda již také bohužel přestala 
plnit svou funkci a dům má problémy se 
vzlínající spodní vodou. 

Náš záměr s rekonstrukcí jsme nejprve 
oznámili všem sousedům včetně obecního 
úřadu a setkali jsme se s neuvěřitelně klad-
ným přijetím, které nás potěšilo a nadchlo. 
Uvědomujeme si, že život v relativně ano-
nymní Praze je jiný než na klidném venko-
vě, a dobré sousedské vztahy jsou pro nás 
prioritou.

Abychom měli představu, jak bude  
„Tyršovka“ vypadat po dokončení stavebních 
úprav, připravili jsme společně s architektem 
a stavařem architektonickou studii exteriéru 
i interiéru domu.

Díky naší přesné vizi se návrh povedl 
prakticky napoprvé a z výsledku jsme byli 
nadšeni. Architekt naplnil naše očekávání 
a do puntíku dodržel náš hlavní požadavek, 
že vzhled exteriéru budovy zůstane v takřka 
původní podobě, i když dojde k náhradě 
některých částí, které již neplní svou funkci. 
Bude provedena renovace či repase oken 
a dveří se zachováním zdobných prvků a ko-
vání, k obnově historické fasády a výměně 
střešní krytiny. Máme v plánu zachovat a ob-
novit, případně doplnit chybějící části zábra-

Chtěl bych vám načrtnout, jaká budoucnost čeká Tyršovu vilu 
v Mukařově neboli „Tyršovku“, jak ji nazvala má starší dcera, 
a ani já už jí jinak neřeknu. 

Jsme rodina se dvěma dcerami a celý život bydlíme v Praze, 
kde máme také zaměstnání. Já pracuji v IT firmě a manželka je 
památkovým technologem v Národním památkovém ústavu.  
Společně s dcerami proplouváme moderním životem, kde 
nám zdánlivě nic nechybí. Před několika lety jsme si začali 
uvědomovat, že se nám s přibývajícími roky trochu mění 
priority, a moderní život jsme okořenili častými společnými 
výlety do přírody, kde jsme obdivovali historická obydlí, ze 
kterých na nás dýchal klid a genius loci. Stále častěji jsme si 
představovali, jaké by to bylo, kdybychom jednou podobný 
dům vlastnili a trávili v něm teplé letní dny a ty chladnější 
proseděli u krbu a dobré knížky.

A tak začalo před dvěma lety naše hledání. Měli jsme řadu 
požadavků, které nám hodně omezily výběr. Hledali jsme 
historickou budovu (starou kolem sta let a více), na klidném 
místě, v rozumné dojezdové vzdálenosti asi hodinu z východní 
i západní části Prahy, s rozlehlejší zahradou se vzrostlými 
stromy, podsklepením a stavem, který by umožňoval citlivou 
rekonstrukci. Během hledání jsme objevili řadu nemovitostí, 
které jsme si nechali proklouznout mezi prsty. Zjistili jsme, že 
o domy s historií je velký zájem a v nabídkách nevydrží dlouho. 
Ale čekání se vyplatilo a po roce hledání jsme objevili Tyršovu 
vilu v Mukařově. Pohled na západní stranu domu z Tyršovy ulice

Pohled ze zahrady, jemuž vévodí  
prostorná zimní zahrada
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dlí vstupního i bočního schodiště a dalších 
kovových prvků nejen v domě a na fasádě, 
ale i v zahradě, kde je například původní 
venkovní krb, který je s prostorným pláckem 
pro posezení dominantou jižní části zahrady. 
Na tuto část obnovy se těší hlavně manželka, 
protože se na památky z kovu v Národním 
památkovém ústavu specializuje. Ve všech 
případech, ať se jedná o fasádu, okna dveře či 
dekorativní kovové prvky, se budeme snažit 
vycházet z původní barevnosti. 

Přípravné práce jsme zahájili již v prosinci 
2020, začalo se vyklízením sklepů a jednotli-
vých pater. Velkou výzvou bylo také postupné 
ruční odkopání základů a jejich odizolování 
proti průniku vody. Hlavní práce nás tepr-
ve čekají a zahájíme je během tohoto léta, 
kde nás čeká také modernizace interiéru.  
Protože byl dům postaven v secesním stylu, 
rozhodli jsme tento styl (secese/Art deco) 
promítnout i dovnitř domu, tak aby interiér 

korespondoval s exteriérem. Naším cílem 
je, aby dům působil sladěně a harmonic-
ky a ctil dobu začátku dvacátého století, ve 
kterém vznikl.

I přes historické ladění a autentičnost 
ale chceme citlivě využít všechny dostupné 
moderní a úsporné technologie, aby se nám 

v domě dobře bydlelo a mohli jsme ho vyu-
žívat v libovolnou roční dobu.

Naší hlavní motivací je odpočinek, re-
laxace a místo setkávání s přáteli. To nám 
umožní také prostorná zahrada, která se 
nachází v relativně zachovalém stavu. Po 
rekonstrukci domu plánujeme investovat 
také do její obnovy.

Obnova „Tyršovky“ je pro nás srdeční zá-
ležitostí, na kterou se velmi těšíme. Zároveň 
víme, že máme před sebou dlouhou cestu, 
kde nás čeká hodně výzev.

Odhadujeme, že v domě budeme moct 
bydlet během 2–3 let. Věříme, že se nám 
podaří obnovit jeho ducha a „Tyršovka“ bude 
potěšením nejen pro nás a naše oko, ale i pro 
oči náhodných kolemjdoucích.

Chcete-li se o Tyršovce dozvědět víc, 
můžete nás sledovat také na instagramu:  
www.instagram.com/tyrsovka_mukarov/.

Text a fotografie: Petr Burian s rodinou

Vizualizace exteriéru – pohled na západní stranu od Tyršovy ulice (vlevo) a pohled ze zahrady na jižní a východní části domu 
se zimní zahradou (vpravo)

Vizualizace interiéru – chodba (pohled od koupelny) a koupelna

Dům je v současnosti neobyvatelný, 
na snímku je možno vidět aktuální 
stav chodby a koupelny
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Již na pohlednici z roku 1912 jsou patr-
né stromy, které vídáme v centru obce 
dodnes

V tomto čísle se podíváme na stromy 
a dřeviny, které není nutné hledat někde da-
leko v lese, ale dennodenně je míjíme cestou 
na poštu, na úřad, do galerie nebo do kostela. 
Jsou to stromy, které nejsou památné, ani 
„příliš“ staré, ale mají svou historii a zdobí 
mukařovský park na návsi.

Nejmohutnější, a také nejstarší jsou dva 
duby letní. Už na pohlednici z roku 1912 je 
vidět, že to byly vzrostlé stromy. Pamětníci 
vzpomínají, že původně stály „na kopečku“, 
který byl místem jejich dětských her. Ještě 
v 50. letech vypadala náves v Mukařově úpl-
ně jinak, než ji známe dnes. Středem vedlo 
koryto potoka, které bylo v 70. letech zaveze-
no. Ano, dlouho byla v místech současného 
parku skládka.

Dalším zajímavým stromem v parku je 
lípa, která stojí hned vpravo od dubů. Tu 
zasadil v 90. letech minulého století první po-
listopadový mukařovský starosta Jiří Reček. 
Nešlo o žádnou slavnostní výsadbu, přesadil 

ji z vlastní zahrady, kde by neměla prostor. 
Je to lípa malolistá neboli srdčitá se dvěma 
kmeny a v létě krásně kvete. Se statnými 
duby tvoří symbolickou trojici a připomíná 
návrat svobody a demokracie i do naší obce.

V parku se dále nacházejí přerostlé šípko-
vé keře, které jsou pozůstatkem růžičkových 
záhonků, stejně jako pás stříbrných smrků 
u zdi dvora technických služeb byl původně 
vysazen jako živý plot. Najdeme tu ale také 
např. starou jabloň nebo slivoň mirabelku, 
které dávají každoročně sladké plody. 

V poslední době zaujal nejen mě, ale taky 
naše teenagery javor červený v blízkosti bu-
dovy obecního úřadu. A čím je tak zajímavý? 
Stavbou větví, které dovolují právě dětem 
vylézt jednoduše do koruny, která se v tu 
chvíli stane jejich příjemným úkrytem. 

Nejmladší ze stromů v parku je jistě náš 
mukařovský vánoční strom, jedle, která před 
třemi lety nahradila vzrostlejší, ale mrtvé  

vánoční stromy. Náves poblíž vchodu na 
poštu a do galerie zdobí v každém ročním 
období, ale její poslání se naplňuje o první 
adventní neděli, kdy na ní společně rozsvě-
címe stovky světýlek, která nás provázejí až 
do vánočních a novoročních svátků.

 
Připravila Jitka Čurdová,

kulturní referentka OÚ Mukařov

Mukařovský park na návsi má více než staletou zajímavou historii

Hledáme zajímavé stromy v Mukařově a blízkém okolí,
které jsou specifické především svou jedinečností, například vzácností výskytu, vzrůstem, stářím nebo související legendou.

Tímto bych chtěla požádat místní pamětníky, aby zavzpomínali a podělili se s námi o své vědomosti, zážitky a zkušenosti. Mnoho stromů 
je spojeno s příběhem, ať už historicky doloženým, nebo jen tradovaným. Téměř vždy to ale dodává stromu na jedinečnosti a originalitě, 
která ho odlišuje od ostatních.

Nechce se ani věřit, jakého věku se dožily některé duby, lípy, borovice a některé další stromy vysazené před stovkami 
let na návsích nebo před štíty stavení. Pod jejich korunami prošly životy mnoha lidských generací. Přežily vichřice, 

silné mrazy, období sucha i povodně. Kmeny mají často duté nebo poničené od zásahu blesků, ale svou ko-
runu nesou hrdě dál. Pojďme se spolu podívat, jaké památné a staré stromy máme na území našich obcí 

Mukařova, Srbína a Žernovky.

Památné stromy jsou pojmem, který je v naší legislativě zakotven od roku 1992, kdy byl vydán 
zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Význam-

né stromy měly zvýšenou ochranu zabezpečenou již v zákoně č. 40/1956 Sb.,  
a to ve formě chráněných přírodních výtvorů, případně chráněných přírod-

ních památek. Památné stromy jsou přesahovým tématem ochrany 
přírody a krajiny, velký význam mají nejen jako přírodní hodnota, 

ale i jako hodnota historická, kulturní a společenská. V terénu jsou 
označeny tabulemi s malým státním znakem České republiky 
a tabulemi s textem „památný strom“ nebo „památné stromy“.
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Letošní Pouťový festival, to byla pořádná jízda!
Ze života obce

Pokračování ze str. 1

Na řemeslný jarmark se letos přihlásilo 25 regionálních a místních 
výrobců. Ti certifikovaní Asociací regionálních značek přijeli nejen 
ze Zápraží, ale také z Polabí, Kutnohorska, Kraje blanických rytířů, 
Toulavy, Vysočiny, Broumovska i z Beskyd. Ale nechyběli ani místní 
výrobci, například manželé Skaličtí se šperky, Nela Doskočilová nebo 
manželé Sudovi s keramikou a Nikola Kovaříková se šitými výrobky. 
Sekce občerstvení byla k naší velké radosti obsazena „domácími“ 
v převážné míře, což znamená, že většinu dobrot, které jsme mohli 
na pouti ochutnat, si můžeme dopřát i po zbytek roku. A prostor 
dostalo i letos dřevěné umění – obrazy Pavla Kůly, mísy Michala 
Sýkory a sochy Jana Švadlenky.

Program na podiu zahájil „pan“ moderátor, náš srbínský soused 
Jiří Holoubek, podle plánu ve 14 hodin, kdy uvedl žonglérské vystou-
pení Tomáše Kulhánka ze skupiny CANDENTIS Scaena. Po odvážných 
kouscích s pochodněmi nebo rozseknutí jablka ve vzduchu následoval 
žonglérský workshop a vyrábění míčků pro zájemce z publika. Méně 
adrenalinové, ale stejně dechberoucí číslo, předvedly tanečnice ze 
studia Edity Broukalové z Říčan s ukázkami různých tanečních stylů. 

Divadlo U plotny s jedinou herečkou Janou Hubkou Vanýskovou 
pak vysvětlilo dětem na příkladu velryby, lišky a hada, že je dobré 
si čistit zuby, stříhat nehty a nedávat do pusy, co leží na zemi – ke 
skutečné moralitě mělo ovšem neskutečně akční představení hodně 
daleko. Atmosféru překvapivě zklidnily krásné „cikánky“ se svým 
tanečním vystoupením a výukou dětí i (po druhém vstupu) dospě-
lých. O páté to se starým dobrým „bigbítem“ a hity osmdesátek 
a devadesátek rozbalila Aréna a po druhém čísle cikánek publikum 
pobavil další žonglér – Daniel Parobek alias kejklíř Ovce.

Zatímco se balily jarmareční stánky, v „restaurační“ části impro-
vizovaného trhu bylo stále živo a na podiu si naopak vybalovali The 
Release. Uskupení vedené žernovským rodákem Honzou Doskoči-
lem nám v hlavním večerním programu znovu předvedlo klasické 
pecky v mladém, příjemně akustickém a muzikantsky perfektně 
provedeném podání. Není divu, že publikum všech generací nejen 
tleskalo, ale taky zpívalo a tančilo. Završením večera byl jako kaž-
doročně dlouhý a pestrý ohňostroj z produkce Lunaparku Helfer, 
který je tradičním provozovatelem pouťových atrakcí v Mukařově. 

Hlavním pořadatelem pouťového festivalu byla opět Obec Muka-
řov, spolupracovali – kromě již zmíněného Karla Helfera zápůjčkami 
mobiliáře také Ladův kraj, MAS Říčansko a SDH Mukařov.

Velké díky za pomoc při transportu mobiliáře patří technickým 
službám obce a také četným dobrovolníkům, kteří pomáhali se 
stěhováním, stavěním, bouráním a udržováním pořádku.

Všem ještě jednou děkujeme a těšíme se zase za rok!
Kateřina Čadilová,  

místostarostka

Vzdělávání seniorů 
v oblasti digitálních 
dovedností

Je vám 65 a více let? ZDARMA vás naučíme
jak správně ovládat PC, tablet nebo chytrý telefon

Připojte se

Digitální 
odysea

Nutná rezervace do 20. 9. 2021 na níže uvedených kontaktech: 
tel.: 773 445 645, e-mail: recepce@kkcm.cz
Jitka Čurdová, DiS.,  Koordinátorka KKCM

Seminář Jak na chytrý telefon

a jak se bezpečně pohybovat na internetu.

Kdy: čtvrtek 23. 9. 2021 od 8:30 do 11:30 hod.
Kde: Kulturní a komunitní centrum Mukařov

Příčná 61, 251 62 Mukařov

Přineste si s sebou své (dostatečně nabité) zařízení, se kterým potřebujete poradit. 
Akce budou probíhat za platných vládních podmínek.

Ve spolupráci s Kulturním a komunitním centrem Mukařov Vám nabízíme:

tříhodinový seminář pro 12 - 15 účastníků
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VÝSTaVa
Obrázky a fotografie Evy Karlíkové 

Když nemaluju, fotím

Září 2021 

Galerie STARÁ ŠKOLA v Mukařově, Příčná 11 
Otevřeno:  PO 13-18 / ÚT 9-12 13-16 / ST 13-18 / SO 9-12 

WWW.GALERIE-STARA-SKOLA.CZ 

Nový kroužek v mukařovské sokolovně 
– bojový styl pavéza
V tělocvičně TJ Sokol Mukařov bude od září 2021 otevřen nový 
kroužek – bojový sport PAVÉZA. Tento sport je určen dospělým, 
mužům i ženám, a dětem starším 14 let. Pavéza vychází ze staro-
slovanského stylu boje, který je znám hlavně pod názvem RUSKÁ 
SYSTEMA.  Prezident klubu, mistr Systemy, který získal k výuce 
ruské Systemy certifikát, se rozhodl pro vlastní cestu, a výsledkem 
je český bojový styl Pavéza. Hrdost na to, že jsme Češi a Slované, 
je vyjádřena v názvu – Pavéza je středověký štít používaný husity.  
Ve tvaru husitské pavézy byl vytvořen např. státní znak Českoslo-
venska. Pavéza je styl využívající zejména síly protivníka, údery 
a tlaky na vitální centra a body, umožňující s minimální námahou 
zneškodnit každého soupeře. 

Součástí tréninků je i zvyšování tělesné zdatnosti a síly. Pavéza se 
nesnaží objevovat objevené nebo s velkým halasem tvrdit, že tento 
styl je ten nejlepší, nejefektivnější, neporazitelný a jediný správný. 
Základem zůstává ruská Systema, dále vybírá a kombinuje nejúčin-
nější techniky z dalších bojových sportů. Je to výsledek práce členů 
klubu, z nichž mnozí dosáhli mistrovských stupňů v jiných stylech. 

Technická vyspělost se posuzuje při zkouškách ve třech zá-
kladních stupních: první se skládá z technik Pavézy, druhým stup-
něm získá účastník dva certifikáty Taktické první pomoci. Třetím 
stupněm je absolvování dvou kurzů přežití. Mistrovská zkouška 
je podmíněna komplexním absolvováním všech tří kategorií výcvi-
ku – SEBEOBRANY, TAKTICKÉ PRVNÍ POMOCI I PŘEŽITÍ. Udělením 
mistrovského stupně se současně uděluje osvědčení o umožnění 
vlastního vyučování stylu Pavéza. 

Kroužek se bude konat každé úterý od 18 hodit v sokolov-
ně (při hezkém počasí venku). První ukázková hodina proběhne 
21. 9. 2021, první hodina je zdarma.

Kontakt: Trenér Honza Novotný, tel: 774 226 163, e-mail: 
Novjan90@seznam.cz

Redakce

Začněte nový školní rok s bojovým 
uměním taekwon-do! 
Největší škola taekwon-
-do v ČR Ge-Baek Hosin
Sool vstupuje do nové
sezóny! Přijďte si námi
zacvičit tradiční korejské
bojové umění taekwon-
-do, jako nováčci zaplatí-
te 1 000 korun, za které
můžete cvičit až půl roku!
Již několik let po sobě se nám podařilo obhájit celkové vítězství
Mistrovství České republiky a patříme do nejlepšího STM v ČR.

Máme nejrozsáhlejší nabídku tréninků po Čechách i na Mora-
vě. Při trénincích dbáme na originální hodnoty bojových umění, 
kterými jsou zdvořilost, čestnost, vytrvalost a sebeovládání. Naše 
škola je vedena pod dohledem velmistra Hwang Ho Yonga. Kromě 
taekwon-do si v naší škole můžete vyzkoušet i jiná bojová umění, 
jimiž jsou taekkyon a hopae sool, vyučujeme je jako jediní v re-
publice, cvičíme také cestu korejského meče Haidong Gumdo, 
filipínské tyče FMA a systém tlaků na citlivé body Kyusho. 

Přihlásit se můžete po celý rok, jen u nás získáte zkoušky na 
vyšší pásek i výbavu (dobok, lapa, chrániče) zdarma. Pro bližší 
informace navštivte náš web na www.tkd.cz.

Neváhejte a přidejte se k nám, těšíme se na nové členy.

Nikol Křížová, 
Ge-Baek Hosin Sool

Navštivte oficiální  
facebookovou stránku obce –

facebook.com/Mukarov


