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Strom nám svítí a opět po roce jsou tady Vánoce

PRVNÍ SVÍCI NA ADVENTNÍM VĚNCI nám i letos zapaloval P. Konstantin za asistence Václava Noida Bárty. Bohužel jen před foto-
aparátem a kamerou, a několika málo přihlížejícími. Záznam bude zveřejněn na webu obce Mukařov. Foto: K. Čadilová, M. Veselý
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Jak to bude s komunálním odpadem v roce 2022
Jaké novinky nás čekají v odpadovém 
hospodářství?
Poplatek za odpady bude účtován stejným způsobem 
jako v roce 2021, to znamená, že poplatníkem jsou 
všechny osoby s trvalým pobytem a vlastníci nemo-

vitostí (tj. domů i bytů), kde není nikdo hlášený k pobytu. 
Přesnou výši poplatku bude zastupitelstvo schvalovat na svém 

prosincovém zasedání, stejně jako hodnotu ekobodu z Motivač-
ního systému pro odpadové hospodářství. Co už víme, je, že naši 
občané v ukončeném MESOH roku nasbírali 85 500 ekobodů, tedy  
o 20 000 více než o rok dříve, což je velmi dobrá zpráva a pojí se 
s ní i to, že Mukařov zatím s přehledem plní limity pro produkci 
směsného odpadu dané novým odpadovým zákonem. Také víme, 
že podle zákona může být maximální poplatek za odpady na jednu 
osobu v příštím roce 1 200 Kč.

Navýšení základního poplatku je bohužel nutné už proto,  
že svozová firma s odvoláním na zdražení pohonných hmot a dal-
ších vstupů zvyšuje ceny přepravy a likvidace všech odpadových 
komodit o 20 %. Vyšší poplatek nám ale současně dává možnost 
navýšit i hodnotu ekobodu a výrazněji tak odměnit ty, kteří se při 
produkci odpadů chovají odpovědně.

Jakmile bude schválena výše poplatku i hodnota ekobodu, uvidíte 
ve svých odpadových účtech skutečné poplatky a slevy pro rok 2022. 
Poplatek bude splatný opět od poloviny února, pro příští rok ale 
předpokládáme podstatnou změnu. Na přelomu roku by se měla 
spustit možnost on-line úhrad poplatků. Podmínkou pro možnost 

platit své závazky vůči obci bude státem uznaná elektronická iden-
tita (na schématu výše). Všichni, kdo se mohou takto identifikovat, 
pak budou moci platit poplatky nejen za sebe, ale i za další osoby, 
u jejichž poplatkových povinností budou označeni jako plátci.

Pro on-line platby (nejen poplatku za odpady, ale také za psy) 
bude přednostně vyhrazeno období od 15. do 28. února 2022,  
od 1. března do konce dubna pak budou přijímány platby také tra-
dičními metodami – bankovním převodem nebo hotově na pokladně 
úřadu. Více podrobností k on-line platbám najdete v následujících 
týdnech na webu obce a v systému Moje odpadky. 

Kateřina Čadilová, místostarostka
katerina.cadilova@mukarov.cz

Nově otevřená prodejna v Mukařově

 české křišťálové soupravyOtevírací doba
Po - So: 10:00 - 17:00

Za kruhovým objezdem ve směru na Kostelec

 Kutnohorská 418, 251 62 Mukařov
 
 +420 778 000 003
 
 DENIobchod@gmail.com
 
 https://kosikyadarkydeni.business.site/

Proutěné výrobky

Možnosti přihlášení k placení závazků vůči obci
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Druhý podzimní měsíc byl, co se týče počasí, velmi velkorysý. Sluníčko 
se snažilo a svítilo. Každý den houževnatě páralo záclony ranní mlhy 
a snažilo se hřát. Bohužel, už jen na chvíli a slabě. Stromy dobře 
pochopily, že začíná každoroční podzimní módní přehlídka, a měnily 
barvu listů, každý týden. Musejí se snažit vystřídat tu nejkrásnější 
žlutou za nejkrásnější červenou až po odstíny hnědé, než je listopad 
připraví o šatičky z listů. Také tma přichází stále dříve a dříve. Děti už 
nejdou ze školky na hřiště, ale rovnou domů, protože už se stmívá. 
Po posunutí hodin je tma jako v pytli. Do této atmosféry se usídlily 
Dušičky a převzatý svátek Halloween. 

U nás ve školce jsme se na halloweenskou oslavu moc těšili. 
Velké dýně s chlupatými pavouky daly paní učitelky ze třídy Myšiček 
ke vchodu. Ve všech třídách děti vyráběly a malovaly dýně ze všech 
možných materiálů a různými technikami. Ježečci si například vyrobili 
netopýrskou taštičku, do které dala maminka světýlka na baterie. 
Ta se poté hodila, když se v noci po tmě děti bály. 

Halloweenský rej ve školce započal módní přehlídkou kos-
týmů, potom si děti ověřily, zda jsou odvážné a navštívily jeden po 
druhém čarodějnou jeskyni s čarodějnicí Jindřiškou. Následovaly 
soutěže a diskotéka. Tímto chci velmi poděkovat maminkám za 
občerstvení, které doma připravily. Úžasný halloweenský sortiment 
dezertů, kouzelné muffiny, upíří prsty a čokoládové oči byly fan-
tastické. Tatínkům děkujeme, že se ráno statečně utkali s obléká-
ním dětí do masek. Obzvláště ustrojit mrtvou princeznu zasluhuje  
medaili. 

Klidný podzim za Mateřskou školu Mukařov 
přeje Dana Horáková

HASIČI MUKAŘOV

H A S I Č S K Ý
M A Š K A R N Í   B Á L

vás srdečně zvou
na

sokolovna  Mukařov
19. 2. 2022  od 20:00 hod

hraje

ATMOSPHERE  SHOW BAND

www.hasicimukarov.cz  

Rezervace místa telefonicky
od 28.1.  do 18.2.  2022

mezi  18:00  až  19:00 hod
Petr Doležel  tel.:   604 293 117

Neobsazená rezervovaná místa
budou po 21:00 hod uvolněna

pro přítomné návštěvníky

vstupné
s rezervací místa 150,- Kč 

130,- Kč 

*ZMĚNY VYHRAZENY

BUDEME RESPEKTOVAT AKTUÁLNÍ NAŘÍZENÍ A OPATŘENÍ.
NEJNOVĚJŠÍ INFORMACE NALEZNETE NA:
WWW.RYBOVKY.CZ

C H C E T E  S E  K  N Á M  PŘ I P O J I T ?
N A P I Š T E  N A  V Y D R A R @ R A Z D V A . C Z !

PŘ I JĎT E  S E  Z PĚV Á K Y  A  M U Z I K A N T Y
Z  O N DŘE J O V A ,  M N I C H O V I C ,
Ř ÍČA N  A  O K O L Í  S P O L EČNĚ
O S L A V I T  PŘE D V Á N OČN Í  
A  V Á N OČN Í  ČA S !

Budeme společně
zpívat a hrát koledy

a poslechnete si
Rybovu mši vánoční*

18.12. 19:15
koncert Ondřejov – Sportovně kulturní centrum

24.12. 24:00
mše Mnichovice – kostel Narození P. Marie

26.12. 10:00
mše Hrusice – kostel sv. Václava

26.12. 17:00
koncert Kostelec nad Černými lesy - zámek

9.1. 2022 17:00
koncert Říčany – kostel sv. Petra a Pavla

Podzim v Mateřské škole Mukařov

Uskutečnění akce bude samozřejmě záviset na vývoji epidemiologické situace v ČR.
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Členové jednotky SDH Mukařov si ověřili znalosti

Starosta sboru Michal Pokorný (na snímku) vysvětluje,  
na co si dát u dýchací masky obzvláště bedlivý pozor

O víkendu ve dnech 13. a 14. listopadu 
provedla naše zásahová jednotka pravidel-
né ověření odborných znalostí. Intenzivní 
dvoudenní setkání bylo naplněno odbornou 
přípravou ze zdravovědy – správná resus-
citace, zopakování si stabilní polohy, umělé 
dýchání a masáž srdce na figuríně. Znalost 
pravidel první pomoci je pro hasiče klíčo-
vá, protože mnohdy jsou u zraněné osoby 
dříve než zdravotnická záchranná služba. 
Oceňujeme, že máme možnost si v praxi 
vyzkoušet na figuríně poskytnutí umělé-
ho dýchání a masáže srdce. Na fotografii  
Michal Pýcha a František Řezníček trénují 
správnou masáž srdce.

Dále jsme si zopakovali a procvičili, co 
všechno musíme udělat, když zasahujeme 
v dýchací masce. Zásah v dýchací masce 
má svoje přesná pravidla a postupy, které 
začínají již v kabině zásahového vozidla mí-
řícího k požáru. Zasahující hasiči musejí mít 
naprosto funkční techniku, její selhání by 
mělo fatální následky. 

Nedílnou součástí ověření našich odbor-
ných znalostí je i práce s motorovou pilou. 
Řeknete si, že je to jenom motorovka, se 
kterou umí přece řezat každý. Ale není to 

pravda. Riziko poranění, pokud se nedodržují 
bezpečností postupy, je extrémně vysoké. 
Už samotný akt nahození motorové pily je 
stresující, pokud se udělá špatně. Věnovali 
jsme se také novince, a to elektrické aku pile.

Součástí odborných znalostí byly mraky 
odborných otázek, které jsme museli zvlád-
nout – a rozhodně si to nepředstavujte jako 
zábavný kvíz.

Vážení spoluobčané, děkujeme za vaši 
podporu, kterou jste po celý nelehký rok 
2021 věnovali našemu sboru. Do nového 
roku 2022 vám všem přejeme pevné zdra-
ví a štěstí. Těšíme se, že se s vámi setkáme 
na některé z našich akcí a jsme připraveni 
i nadále naplňovat „Sobě ku cti, obci ku 
prospěchu, bližnímu ku pomoci.“

Petr Doležel, zastupitel a člen SDH Mukařov
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Odpočítáváme poslední dny, které zbýva-
jí do konce tohoto roku, a jako každý rok 
bilancujeme. Co se nám podařilo? Co jsme 
naopak mohli udělat lépe? S kolika blízkými 
lidmi jsme se museli rozloučit a kolik nových 
lidí jsme poznali? Ani my v poradně Mukařov 
nejsme v tomto směru pozadu. Velmi nás 
těší a vážíme si nově navázané spolupráce 
s MŠ a ZŠ v Mukařově. Věříme, že právě tímto 
krokem a spojením našich znalostí a zkuše-
ností ještě více rozšíříme poskytované služby 
i v rámci prevence sociálně patologických 
jevů. Hlavami nám také běží příběhy lidí, 
kteří se na nás v průběhu celého roku obrátili 
a požádali nás o pomoc, o radu. A mnohdy 
to nebyla ani potřeba pomoci či rady, ale 
lidského pochopení a vyslyšení. Za každou 

jednou návštěvou stojí člověk z masa a kostí 
a jeho život plný radostí, nadšení, stejně jako 
starostí, obav a strachu. Chodí k nám ale 
i lidé, kteří by rádi pomohli svým bližním 
či známým v jejich těžké životní situaci, ale 
nevědí jak. 

Uplynulé měsíce ukázaly, že život jde dál 
i přes všechna opatření související s těžko 
potlačitelnou epidemií. A bez ohledu na to, 
že jsme si zřejmě všichni přáli pro letošní 
rok více možností se s lehkostí nadechnout, 
dostali jsme možnost ukázat, kolik solidarity 
a snahy o pomoc druhým v nás ještě zůstalo.

Rády bychom při této příležitosti poděko-
valy všem, kteří služby naší poradny využili 
a dodaly odvahu těm, kteří o kontaktování 
naší poradny zatím uvažují. Našim klientům 

děkujeme za důvěru, kterou nám tímto kro-
kem projevili. A ostatním za to, že jim upřím-
ně i v dnešní době není lhostejný osud nejen 
jejich blízkých, ale i třeba sousedů, známých, 
a dali jim na naši poradnu kontakt nebo nás 
na někoho v nelehké situaci upozornili. Velmi 
si toho všeho vážíme a rády bychom vás 
ubezpečily, že tu pro vás a vaše blízké jsme 
i v nadcházejícím roce. 

Na závěr nám dovolte popřát všem klid-
né, pohodové a ve zdraví prožité vánoční 
svátky. A do nového roku vykročení tou 
správnou nohou. 

Za Poradnu Mukařov
Klára Holická a Klára Balínová

e-mail: socialni.sluzby@kkcm.cz

Další rok se sociální Poradnou Mukařov

Vážení a milí,

rok 2021 se pomalu chýlí ke svému konci, a tak bychom vám 
chtěly poděkovat za vaši přízeň v tomto roce a zájem o naše služ-
by. Zároveň bychom vám rády popřály klidné a příjemné pro-
žití vánočních svátků a do dalšího roku především pevné zdra-
ví, radost ze života a mnoho napínavých chvilek u čtení knih.  

I v roce 2022 tu budeme pro Vás! Pro  
případné změny v otevírací době (nové 
epidemiologické opatření) sledujte naše 
webové stránky mukarovska.knihovna.cz. 

Petra Houdková a Zuzana Holoubková,
knihovnice

Mukařovská knihovna děkuje svým čtenářům za přízeň v letošním roce

Drobný dárek nejen pro Obecní 
knihovnu v Mukařově
Na sv. Martina v 11 hodin a téměř 11 minut jsme předali paní 
Petře Houdkové dva výtisky naší knihy o historii Sboru dobro-
volných hasičů v Mukařově. Věříme, že si najde své čtenáře, kteří 
si rádi osvěží vzpomínky na 90 let působení sboru dobrovolných 
hasičů v naší obci.

Hezké čtení přeje Petr Doležel,  
zastupitel a člen SDH Mukařov 
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Závěrečná prosincová rubrika o zajímavých stromech mě přímo vybízí 
napsat článek právě o vánočním stromě. Každý rok rozsvěcíme náš 
vánoční stromek před budovou obecního úřadu a od roku 2018 se 
dokonce jedná o strom živý – jedli kavkazskou neboli nordmannku 
– lat. abies nordmanniana. Tento strom je po celý rok nenápadný 
a v poklidu dorůstá. Zasloužené pozornosti se letos dočkal právě 
první adventní neděli (tedy 28. listopadu), kdy se na něm rozsvítily 
tisíce modrých světélek a jeho krásu si užíváme po celý vánoční čas. 

Ráda bych se společně s vámi podívala do historie vánočních 
stromů, které ve vánočním čase zdobí centra většiny velkých měst 
i těch nejmenších obcí. Zatímco první zpráva o vánočních strom-
cích v domácnostech se objevuje už ve 14. století, kdy bychom se 
s nimi mohli setkat například ve Francii, brémská kronika zmiňuje 
osvětlený vánoční stromek v roce 1570, je tedy zřejmé, že Německo 
nezůstávalo pozadu.

První vánoční strom v Německu
Podle dalšího popisu brémského vánočního stromu si jej můžeme 
představit jako jedli, ozdobenou sladkostmi a papírovými květinami. 
Strom stál v tak zvané cechovní budově a obdivovat jej mohli i děti 
místních řemeslníků. Zajímavé je, že nejprve se ozdobené stromky 
objevily v chudších rodinách a zámožnější domácnosti nebo i bohatí 
měšťané a šlechta se k tomuto zvyku přidávali až v 18. století.

V Čechách to bylo naopak
Do Čech přinesl tuto novinku tehdejší ředitel Stavovského divadla, 
původem Němec, Jan Karel Liebich. V roce 1812 se tak divili vánoč-
ní hosté, které pozval do svého zámečku Šilboch nad Libní. Krása 
a romantika ozdobených stromečků místní obyvatele zaujala, a tak 
se začaly objevovat v českých domácnostech stále častěji. Oproti 
Německu, kde se vánoční stromky rozšiřovaly nejprve v chudších 
rodinách a oblastech, v Čechách tomu bylo naopak. Tato výsada 
nejprve patřila městům a bohatším rodinám. Na venkově se začal 
tento tehdy mladý zvyk prosazovat až později, dokonce v první 
třetině 20. století.  

První vánoční strom na náměstí
Průkopníkem ve stavění velkých vánočních stromů na veřejných 
prostranstvích byl New York, kde byla tato tradice založena před 
více než sto lety, v roce 1912. Stál – kde jinde – na Madison Square. 
První evropské město, které New York následovalo, byla o dva 

roky později dánská Kodaň. Vždy šlo o akci spojenou s charitativní 
sbírkou pro chudé děti.

V Čechách se první vánoční strom na náměstí objevil v roce 
1924, a to díky spisovateli a novináři Rudolfu Těsnohlídkovi. Ten se 
zasloužil o instalaci veřejného vánočního stromu na brněnském 
náměstí Svobody. Ani jemu nechyběl charitativní nádech, vždyť im-
pulsem k tomuto činu byl Těsnohlídkovi nečekaný nález opuštěného 
batolete, které spolu se svými přáteli zachránil v předvánočním čase 
v lese nedaleko Brna.

Tradice udržovaná dodnes
Vánoční stromy na náměstích jsou milou tradicí udržovanou dodnes, 
a teď už i víme, komu za její vznik vděčíme. Charitativní akci v ní ale 
vidí jen málokdo, nebo tomu tak není?

(Zdroj: https://www.ctidoma.cz/ Zdeňka Nezbedová)

Připravila Jitka Čurdová,
kulturní referentka OÚ Mukařov

Ze života obce

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

Mnoho stromů je spojeno s příběhem, ať už historicky doloženým, nebo jen tradovaným. Téměř vždy to ale dodává stromu na jedi-
nečnosti 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 gene-

rací. Přežily vichřice, silné mrazy, období sucha i povodně. Kmeny mají často duté nebo poničené od zásahu blesků, ale 
svou korunu 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. Významné stromy měly zvýšenou ochranu 

zabezpečenou již v zákoně č. 40/1956 Sb., a to ve formě chráněných přírodních výtvorů, případ-
ně chráněných přírodních 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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Vážení čtenáři,
děkujeme za Vaši přízeň v roce 2021,

přejeme hezké Vánoce a do nového roku 2022
hodně zdraví, štěstí a úspěchů v osobním životě.

Redakce Obecního zpravodaje Mukařov Srbín Žernovka

Čas Vánoc klepe na dveře
Rok se s rokem sešel a opět je tu vánoční čas. Ten letošní přichází 
i přes tradiční předvánoční reklamy trochu nesměle, možná i proto, 
že je pravidelně střídán zprávami o podivném vývoji světa kolem nás.

Přesto, a nebo možná právě proto, že víme, že většina z nás 
má v této souvislosti mnoho jiných starostí, záleží nám na tom, 
trochu Vám ty předvánoční týdny zpříjemnit, alespoň v rozsahu, 
jak nám to současná opatření dovolují.

Tradičně jsme začínali Lampionovým průvodem, který se i letos 
skvěle vydařil, v obci ani letos nechybí vánoční osvětlení, o první 
adventní neděli se rozsvítil vánoční strom před obecním úřadem, 
byť letos opět bohužel bez účasti veřejnosti. 

Zkrátka, rádi bychom, aby tradice zůstaly zachovány a abychom 
si předvánoční čas i samotné vánoční svátky mohli užívat se vším, 
co k nim patří, v tom nejlepším smyslu slova. 

Vám přeji, abyste v tomto čase měli možnost potkávat se a trá-
vit čas se svými blízkými, příbuznými i přáteli.  A u Vás doma, aby 
se Vám podařilo sobě i svým dětem opět vykouzlit tu slavnostní 
atmosféru, na kterou tak rádi vzpomínáme.

Dovolte mi, vážení a milí čtenáři, abych Vám popřál klidné,  
radostné, zkrátka co nejkrásnější Vánoce a šťastný vstup do roku 
2022.

Rudolf Semanský,
starosta obce

Milí přátelé,

v závěru roku 2021 Vám přeji radostné Vánoce, rodinný klid, poho-
du s Vašimi blízkými a přáteli. Při silvestrovském přípitku si všichni 
přejme, abychom byli v roce 2022 zdraví, spokojení a aby se nám 
všem dařilo v osobních i pracovních vztazích. 

Upřímně říkám, že nejdůležitější je zdraví.  Přeji vám proto,  
ať se vás zdraví drží, a pokud s něčím zdravotním zápasíte,  
ať vyhrajete na plné čáře. 

Chtěla bych poděkovat našemu zřizovateli, obci Mukařov, 

všem rodičům za přátelskou atmosféru a jejich dětem, které nám 
dodávají energii.

Významné poděkování patří zvláště všem zaměstnancům naší 
mateřské školy za celoroční profesionální práci, snahu a vstříc-
nost k rodičům. Za jejich inovátorský přístup ke vzdělávání dětí 
i sebevzdělávání. Také za přátelskou a milou atmosféru ve školce 
a týmovou spolupráci. Všem přeji krásné a klidné vánoční svátky.

Zuzana Tůmová  
ředitelka MŠ Mukařov

Vážení občané, sousedé, přátelé,
druhý covidový rok se chýlí ke konci. Na jeho začátku jsme si všichni 
přáli a doufali, že se co nejdříve rozloučíme s nezvaným hostem 
jménem koronavirus, a v létě, po těžkých jarních měsících, jsme 
tomu mohli i uvěřit. Advent nám ovšem místo vytouženého klidu 
nebo alespoň radostného shonu při přípravě nejkrásnějších svátků 
v roce přináší rekordní čísla nakažených a s nimi i téměř všudypří-
tomná karanténní opatření a návrat omezení veřejného života. 

Je to těžké, ale jako každá zkouška, i pandemie nás nejen trápí, 
ale také posiluje. I když prvotní vlna solidarity už pominula, snad 
každý z nás si v některé fázi musel uvědomit, bez čeho se může 
snadno obejít, a naopak, co má v našich životech zásadní cenu. 

Pro mě to jsou vztahy s lidmi – nejbližšími v rodině, s přáteli, 
kolegy i sousedy. I když už dávno nejsme vesnice, kde zná každý 
každého, rozhodně nežijeme v anonymitě ani vzduchoprázdnu. Což 
může mít svá úskalí, ale současně je to hodnota, které si osobně 
moc vážím. Z ní totiž vyrůstá pospolitost, již jsme si i letos směli užít 
třeba na PoPoLesu nebo Pouťovém festivalu, která se projevuje 
opakovaně při sbírce na dárky pro seniory v Charitním domově, 

nebo v době lockdownu při výrobě dárků a přání. Právě k senio-
rům, na dlouhé týdny a měsíce uvrženým do nucené izolace, se 
začala upírat větší pozornost a je skvělé, že se je daří ve větší míře 
zapojovat i do aktivit Kulturního a komunitního centra Mukařov 
(kurz IT gramotnosti nebo nově trénování paměti). Spoustu šrámů 
na duši i faktických malérů nejen u seniorů zvládne obrousit či 
odvrátit naše výborně fungující sociální poradna. 

A konečně se nám podařilo vymyslet a odstartovat pravidelnou 
aktivitu pro další skupinu, která to v době pandemie neměla a nemá 
vůbec lehké – teenagery neboli -náctileté. Od října mají svůj klub 
HangOut 4Teens, kde se mohou nejen bavit, ale i leccos naučit 
a získat trochu jiný pohled na to, co je aktuálně trápí.

Vážení občané Mukařova, Srbína a Žernovky, jakkoli to bude 
letos opět náročné, přeji Vám, abyste prožili krásné vánoční svátky 
s dárky, které Vás opravdu potěší a obohatí. A do nového roku co 
nejvíce zdraví, lásky, důvěry a víry, že vše je zvládnutelné, pokud 
se máme o koho opřít.

Kateřina Čadilová  
místostarostka obce
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Co vás přivedlo k nám do Mukařova 
s nápadem namalovat betlém? 
Bylo to na přání pana Kropíka. Známe  
se dlouho, tak jsem ho neodmítl.
Jak dlouho trvalo, než betlém vznikl? 
Od data zadání do termínu odevzdání 
nebylo moc času. Asi jeden a půl měsíce. 
Nejprve vznikla kompozice motivů. Schvá-
lení skici bylo spojeno s návštěvou galerie, 
abychom dohodli umístění betlému. 
Vlastní práce, které předcházelo zhotovení 
skic, trvala s přestávkami několik týdnů.
Co je zajímavého na kresbě betlému? 
Kromě základních atributů i dva hlavní 
mukařovské objekty – kostel a stará škola.
Jakou technikou je betlém zpracovaný? 
Kresba je zhotovená klasicky, to znamená, 
že základní černá kontura je kolorovaná 
akvarelovými barvami. Formát kresby je 
nestandardně veliký, proto bylo potřeba 
vyřešit pro zdárné dokončení správný 
technologický postup. Souběžně jsem 
pracoval na dvou verzích. První, říkejme 
jí pracovní, a druhé, finální. Na pracovní 
kresbě jsem si kontroloval, zda se kresba 
nerozpíjí. Klasickou tuš nešlo použít, proto 
je kresba připravená fixem. A následně 
jsem kontroloval sytost barev. Na betlém 

umístěný v okně se budeme dívat s odstu-
pem, takže je mírně „přebarvený“.
Kde tedy můžeme betlém vidět? 
V Galerii Stará škola v Mukařově a je 
umístěn přímo v okně, které směřuje na 
náves. Betlém je nasvícený, a tak se z něj 
mohou těšit kolemjdoucí ve dne i v noci. 
Vystaven zde bude od první adventní 
neděle až do Tří králů.
Uvidíme i další vaši tvorbu v naší galerii? 
Ano, v květnu 2022.
Jaké další zajímavé práce a výzvy vás 
čekají v příštím roce? 
Určitě bude několik společných výstav 
a kromě toho mě čekají drobné grafiky 
pro sběratele.
Děkuji za rozhovor.

Rozhovor vedla Jitka Čurdová,
kurátorka Galerie Stará škola

Galerie STARÁ ŠKOLA

Příčná 11, Mukařov

VÝSTAVA

BETLÉMŮ

28. 11. 2021 – 6. 1. 2022

otevírací doba
pondělí: 13-18 hodin, 

úterý: 9–12, 13–16 hodin, středa: 13–18 hodin
čtvrtek a pátek: zavřeno, sobota: 9–12 hodin

o svátcích a 27. – 29. 12. zavřeno

Pořádá Galerie STARÁ ŠKOLA díky zápůjčkám od občanů

Víte, že...
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Galerie Stará škola
Galerie Stará škola v Mukařově 
srdečně zve na výstavu betlémů, 
která se koná od 28. listopadu 2021 do 6. ledna 2022 (do Tří králů). 
Výstavu jsme v důsledku vývoje epidemické situace otevřeli 
po první adventní neděli a je přístupná v rámci úředních hodin 
Czech POINTu pro regulovaný počet návštěvníků v respirá-
torech. O tom, jak se betlémy dostaly do domácností, nám měl 
přednášet JUDr. Karel Kropík, ale bohužel se všechny plánované 
přednášky pro veřejnost i školy musely zrušit. V lednu máme 
v plánu uspořádat oblíbenou výstavu panenek, tentokrát na téma 
„Jak bydlely panenky“. A tím začít další rok plný rozmanitých výstav 
naší galerii. Samozřejmě se budeme řídit platnými epidemickými 
nařízeními a v případě nepříznivé situace budeme naplánované 
výstavy přesouvat na další možné termíny. Děkujeme za pochopení.

Otevírací doba galerie: pondělí 13–18 hodin, úterý 9–12, 13–16 
hodin, středa 13–18 hodin, čtvrtek–pátek zavřeno, sobota 9–12 
hodin, neděle zavřeno.

Ráda bych vám všem spolu s kolegyní Janou Ulmovou popřála 
klidné vánoční svátky a šťastný vstup do nového roku 2022.

Jitka Čurdová, kurátorka Galerie Stará škola

Kulturní a komunitní centrum 
Mukařov
Rok 2021 byl pro naše Kulturní a komunitní centrum Mukařov 
opět jiný a ovlivněný pandemií COVID-19. Přes všechna úska-
lí jsme se dokázali se situací vypořádat. Rády bychom podě-
kovaly návštěvníkům, lektorkám, lektorům a všem příznivcům 
za jejich podporu a těšíme se, že v příštím roce budeme mít 
opět možnost se více setkávat, povídat si a prožívat společné  
zážitky.

Krásné vánoční svátky a šťastný nový rok 2022 vám přejí 
koordinátorky KKCM Jitka Čurdová, Petra Houdková, Zuzana 
Holoubková a ředitelka Kateřina Čadilová.

Vlastimil Sobota – výtvarník 

Narozen 1. 12. 1953 v Praze. Studoval u B. Blažeje  
na SUPŠ grafické v Praze (1969–1973) a u J. Veškrny  
na SOŠV tamtéž (1987–1989). Pracoval v tiskárně, byl 
propagačním výtvarníkem a výtvarným redaktorem v re-
dakcích novin a časopisů. Spolupracoval s předními 
deníky, časopisy a nakladatelstvími. Zaměřuje se na 
grafiku a grafický design. Ve volné a drobné grafice 
užívá figurálních a krajinných motivů, v malířském díle 
se objevuje i zátiší. V oblasti drobné grafiky a exlibris 
získal několik cen. Jeho díla jsou zastoupena ve sbírkách 
v Dánsku, ve Francii, v Polsku, v Holandsku, v Litvě,  
v Belgii, Památníku národního písemnictví v Praze, 
Galerie města Bratislavy a jinde. 

Betlém pro Mukařov 
Vlastimil Sobota – výtvarník 


