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Mgr. Lukáš Kohoutek se stal novým ředitelem školy
Od 1. dubna 2021 je ředitelem Základní školy Mukařov Mgr. Lukáš Kohoutek. Byl vybrán z celkem pěti uchazečů v konkursu, 
jehož součástí byl i online test pracovních předpokladů a tzv. assessment centrum. Jednoznačné doporučení konkursní komise 
poté potvrdila Rada obce. 

Mgr. Kohoutek přichází z neziskového sek-
toru, kde se dvanáct let intenzivně věnoval 
prevenci problémů, které se mohou objevit 
v dětských kolektivech, jako je šikana nebo 
užívání návykových látek a jiné závislosti. Díky 
této praxi poznal desítky škol a řadě z nich 
pomohl vyřešit závažné situace. Zároveň 
byl v manažerské roli ředitele organizace 
s několika desítkami spolupracovníků.

Řídící role se ujal velmi energicky i u nás 
v Mukařově. Bohužel, mnohá jeho konkrétní 
zjištění potvrzují, co vše bylo minulým vede-
ním zanedbáno. Současně ho hned první 
měsíc ve funkci čekala dosud nevídaná or-
ganizace školní docházky v podobě rotační 
výuky a samotestování žáků, a dále i zápisy 
do prvních tříd, které se z důvodu omezené 
kapacity zřejmě ani v letošním roce neobe-
jdou bez problémů.

Panu řediteli bych ráda jménem Rady 
obce popřála, aby se mu dařilo postupně 
naplňovat vizi, s níž zvítězil v konkursu.  
Už teď je zřejmé, že první úkol nejen pro něj, 
ale také pro nás, jako zřizovatele, je nastavit 
ve škole standardní podmínky po formální 

i materiální stránce. Věřím ale, že ve vzá-
jemné spolupráci se nám to brzy podaří 
a mukařovská škola bude atraktivní nejen 
pro svou polohu, ale také pro kvalitu posky-

tovaného vzdělání a celkového prostředí pro 
žáky i učitele.

Kateřina Čadilová,  
místostarostka obce

Zleva: Mgr. Kamila Volíková, „dočasná ředitelka“ a nyní vedoucí školního poraden-
ského pracoviště, Mgr. Lukáš Kohoutek a Mgr. Jana Kárníková, zástupkyně ředitele 
pro 1. stupeň. Foto: Daniel Barták

Vážení občané Mukařova,  
dovolte, abych se Vám nej-
prve stručně představil. Jme-
nuji se Lukáš Kohoutek a od 
1. 4. 2021 zastávám funkci 
nového ředitele školy. 

Dříve jsem působil jako ředitel dvou ne-
ziskových organizací. V jedné (Jules a Jim) 
jsem se věnoval oblasti školství a práci s žáky 
i učiteli, konkrétně prevenci rizikového cho-
vání a osobnostně sociální výchově. Ve dru-
hé pak pomoci lidem se závislostí (Národní 
linka pro odvykání). 

Za těch několik týdnů jsem měl možnost 
setkat se nejen s pedagogickým sborem 

při uvedení do funkce panem starostou, 
ale také s mnohými z Vás – rodiči našich 
žáků 1. stupně, když jsme se připravovali na 
spuštění rotační výuky a antigenní testování. 
Velmi si vážím Vaší spolupráce, protože bez 
ní a skvělé přípravy našich učitelů bychom 
to jen těžko zvládli. Do toho se rozběhly 
zápisy opět za velkého zájmu při on-line kon-
ferenci. Doufám, že podobně hojná účast 
bude i na setkání s rodiči žáků 2. stupně, 
které připravujeme. Sešla se také školská 
rada, která se seznámila s novou vizí školy. 
Tu brzy uveřejníme na webu a facebooko-
vé stránce „ZŠ Mukařov – oficiální stránka 
školy“, k jejímuž sledování Vás srdečně zvu. 

Jednou z uveřejněných novinek bylo i jme-
nování nových zástupců ředitele, kterými 
jsou Mgr. Jana Kárníková (1. stupeň) a Ing. 
Daniel Barták (2. stupeň). Děkuji také své 
předchůdkyni Mgr. Kamile Volíkové, která 
mi byla dobrou průvodkyní při přebírání 
školy, a jsem rád, že se ujme role vedoucí 
školního poradenského pracoviště. 

Velmi si vážím důvěry konkursní komi-
se i vedení obce a pevně věřím, že se nám 
společnými silami podaří dobře připravit 
naši školu na návrat žáků po více než roční 
pauze (s přestávkami).

Lukáš Kohoutek,  
ředitel ZŠ Mukařov

Novinky ze života školy aneb úvodní slovo nového ředitele ZŠ Mukařov
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Vážení čtenáři, 

další měsíc uběhl a tak Vás chci infomovat o aktuálním 
dění v obci, které aspoň ze svého pohledu vnímám 
jako důležité. Po zimě, která se letos dlouho nechtěla 
vzdát, byl pohled na některé naše komunikace dost 

smutný. Osobně považuji téma kvality silnic za jedno z nejdůležitěj-
ších, a každoročně bojuji o co nejvíce peněz na jejich opravy. Když 
jsem si dělal rekapitulaci stavu a projížděl obec, ulici po ulici, musel 
jsem konstatovat dvě věci.

Ta lepší je, že po výstavbě vodovodu v Srbíně a Žernovce mnoho 
ulic prokouklo a získalo nový povrch. Opravy se tak letos plánu-
jí hlavně v Mukařově a Srbíně, i když právě v Srbíně bude zčásti 
uplatněn podobný způsob, jako po výstavbě vodovodu, takže po 
dokončení plánované výstavby kanalizace budou silnice opatřeny 
kvalitnějším povrchem. 

Ale bez ohledu na tyto plány máme, tak jako každoročně, v úmy-
slu opravovat větší lokální výtluky všude, kde se po zimě objevily. 
Se stavem cest je na tom letos nejhůře Mukařov, kde bych zmínil 
zejména skoro celou ulici Lesní, ale i Požární, Moklinu a části dalších 
ulic, které bude třeba opravit v širším rozsahu. Poškozené úseky 
jsou zaevidovány, oslovené firmy nyní zpracovávají cenové nabídky 
a předpokládám, že opravy by mohly proběhnout již v květnu.

Jak jsem již zmínil, čeká nás letos výstavba nové čističky a kanali-
zace. Díky tomuto projektu, který svým finančním rozsahem nemá 
v historii naší obce obdoby, se rozpočet obce, včetně financí na 
opravy silnic, musel značně uskrovnit. Na tyto opravy se mi podařilo 
v rámci jednání Finančního výboru vybojovat letos jen milion a půl, 
ale pokusíme se být v zadání maximálně efektivní a jak jsem již zmínil, 
očekávám, že po výstavbě kanalizace se dají do pořádku některé 
další ulice, jako po výstavbě vodovodu. Poprosím tedy o trpělivost, 
ne vše jsme schopni udělat hned.

Velmi důležitou skutečností je, že nová čistírna výrazně odlehčí 
té stávající, mukařovské. Na její provoz se občas ozývají kritické 
hlasy, ale je třeba si uvědomit, že čistírna byla vybudována už v de-
vadesátých letech a na začátku nového tisíciletí se na ni připojila 
většina Mukařova a část Srbína. Již tehdy byla na hraně své kapacity 
a jedním z našich prvních úkolů, když jsme nastoupili do úřadu, byla 
její modernizace. Do této modernizace a intenzifikace jsme opako-
vaně investovali miliony korun (především z dotace SFŽP), ale objekt 
čistírny je dnes na svém limitu jak prostorově, tak technologicky. 
Proto je jediným řešením, jak čistírně odlehčit, právě výstavba nové 
moderní čistírny v Srbíně a přepojení části uličních řadů, tam kde 
to bude možné, právě na novou ČOV.

I přes v letošním roce napjatý rozpočet máme také v plánu pro-
vést významné opravy a modernizaci budov v základní škole. Sice 
tím nezvýšíme tolikrát diskutovanou kapacitu, ale zejména stará 
budova si modernizaci určitě zaslouží. 

V souvislosti se základní školou bych také rád zmínil, že od 
1. dubna má škola nového ředitele, který vzešel z konkurzu, jež 
byl na místo ředitele vypsán, a kterého se účastnilo pět uchazečů. 
Konkurzní komise vcelku jednoznačně doporučila jako vítěze Mgr. 
Lukáše Kohoutka a ten byl následně radou obce do funkce jmenován. 
Všichni teď jistě s velkým zájmem budeme sledovat, jak si v nové 
funkci povede, a samozřejmě, jak si povede naše škola.

Blíží se také zápisy do prvních tříd. Jak asi víte, museli jsme vy-
povědět spádovost okolním obcím, a i tak není jisté, že se podaří 
vyhovět všem zájemcům o umístění do prvních tříd. I když tento 
postup byl tvrdý, jednoznačně si za ním stojíme, protože přijetí našich 

dětí musí být pro nás prioritou. Trochu s nevolí proto pozoruji, že 
někteří naši občané (ať již z kamarádství, nebo z důvodů o kterých 
nechci spekulovat), přihlašují k sobě domů děti z okolních obcí, aby 
tyto měly větší šanci na přijetí, tím, že budou jakoby „mukařovské“. 
Věřím, že to myslí dobře, každopádně tím ale o šanci k přijetí při-
pravují děti mukařovské, a dost možná i třeba děti svých sousedů. 
Pro tento postup se vžil termín „školská turistika“ neboť realita je 
taková, že zpravidla měsíc, dva po zápisu přihlašují rodiče děti zpět 
do svých obcí, s pocitem, jak na situaci vyzráli. 

O to více musím ocenit přístup obce Babice, která jediná z okol-
ních obcí se po zrušení spádového školského obvodu postavila 
k situaci čelem a zahájila rekonstrukci historické budovy (dříve školy) 
ve které teď vznikají dvě nové třídy a zázemí, jež budou sloužit jako 
odloučené pracoviště mukařovské školy. Proto poté, co jsme se ně-
kolika návštěvami u sousedů přesvědčili, že to s touto stavbou myslí 
opravdu vážně, schválili jsme na dubnovém zasedání zastupitelstva 
opětovné rozšíření školského obvodu právě o Babice.

Téma koronaviru. Tak rád bych napsal, že tato hrozba je pomalu 
na ústupu. Stále ale není vyhráno a uběhla další část roku, kdy ke 
všem problémům, který tato doba přináší, byl více a více omezován 
společenský život. A tak letos už jsme neměli ani možnost setkat se na 
dříve tradičně konaných kulturních akcích, jako jsou plesy a již druhý 
rok se na konci dubna musíme obejít bez hojně navštěvovaného 
„pálení čarodejnic“. Nevím jak Vám, ale mně ten komunitní život 
v naší obci chybí... Víme ale, že těžké období v této době prožívají 
zejména naši senioři, proto jsme se krátce po vyhlášení povinnosti 
užívat respirátory, rozhodli poskytnout našim nejstarším spoluob-
čanům alespoň malou pomoc a pozornost ve formě několika kusů 
respirátorů, osobního dopisu a malého dárku od našich dětí. 

A perlička na závěr. Mezi trochu nelogická omezení v souvislosti 
s koronavirem patří i zdánlivá drobnost, kterou jsme v minulých 
dnech řešili a snažili se vyřešit co nejrychleji.  Oblíbená pojízdná 
prodejna pečiva totiž nemohla s ohledem na nařízení ministerstva 
zdravotnictví v obci prodávat, pokud by nestála na tržnici, farmář-
ském trhu nebo na tzv. „tržním místu“. V obci nemáme ani žádnou 
regulérní tržnici, ani farmářské trhy, a tak, aby zejména pro naše 
občany zůstala možnost nákupu oblíbeného pečiva zachována, 
museli jsme na jednání Rady obce přijmout tzv. Tržní řád, který 
tržní místa v obci stanovuje. Doufám tedy, že v době, kdy budete 
tento článek číst, prodejna již bude na svém obvyklém místě, tedy 
na jednom ze stanovených tržních míst.

Rudolf Semanský, starosta obce 
starosta@mukarov.cz

Aktuální dění v obci očima starosty Semanského
Očima starosty / Vzpomínka

Jsou texty, které se píší těžko. A jsou 
zprávy, se kterými se stejně těžko smi-
řuje. Zvláště, pokud máte neodbytný 
pocit, že čas pro odchod člověka ještě 
neměl přijít.

Na pana Jiřího Šafránka, našeho 
spolupracovníka a žernovského rodá-
ka, který nás opustil nečekaně brzy, 
budeme vzpomínat jako na zručného, 
poctivého a pracovitého člověka, ko-
legu, který v našich technických službách pracoval, dokud mu to 
zdraví dovolovalo a kterého zejména žernovští znali jako správce 
místního vodovodu. Nejen já jsem měl navíc možnost poznat 
jej jako kamaráda, který nezkazil žádnou legraci a který byl vždy 
ochoten pomoci.   Rudolf Semanský
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KRÁSNĚ JE TAKÉ ZA VAŠÍM DOMEM
Pokračování fotoankety, v níž jste nám Vy, naši čtenáři, zasílali fotky z Vašich procházek po okolí Mukařova, Srbína  
či Žernovky. To abychom si připomněli, jak je v našem blízkém okolí krásně. Následující galerie je zároveň pomyslným  

rozloučením s letos nekonečně dlouhým a snad již definitivně skončeným zimním obdobím. 
Děkujeme všem, kteří nám zaslali své fotky.

MUKAŘOV    SRBÍN    ŽERNOVKA

Z našich procházek po okolí rybníku Požár na rozhraní Srbína a Louňovic.  
Foto: Martina Dvořáková

Pocukrovaná lesní cestička. 

 

Foto: Milan Veselý

Z „covidové“ procházky kolem lesního jezírka  

v Žernovce. Foto: Martin Holický

Fotím jen mobilem, ale ráda. Nejčastěji ráno 

nebo večer a mým oblíbeným objektem je  

rybník s kostelem v pozadí. Foto: Šárka Gill

Zasněžený Mukařov při západu slunce z ptačí perspektivy. Foto: Milan Veselý
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První se váže ještě k březnu, 
kdy proběhla akce darování 
respirátorů seniorům nad 75 
let. S nápadem přišel starosta 
Rudolf Semanský, realizace 
jsme se chopily společně s Jit-

kou Čurdovou z KKCM. Ta už dříve iniciovala 
krásnou akci – tvorbu dětských přání pro 
seniory. Vzniklo jich více než sto a díky Jitce 
a jejím kolegyním se dostaly spolu s respi-

rátory a brožurkou o proměnách Muka-
řova do těch správných schránek. Jelikož 
v přiloženém dopise bylo moje telefonní 
číslo, „smetanu“ celé řady pochval jsem  
slízla já. 

Tímto bych ji ráda předala všem auto-
rům přáníček, která opravdu moc potěšila 
všechny adresáty, a dodatečně ještě jednou 
poděkovala Jitce Čurdové i všem dalším lek-
torům z KKCM, kteří i přes složitou dobu 

udržují kontakt s dětmi a pracují s nimi tak, 
jak současná omezení dovolují.

Příslibem do budoucna je naopak po-
dání žádostí o dotace – na stavební úpravy 
staré školní budovy i na vytvoření nízko-
prahového klubu pro teenagery v KKCM. 
Budeme si držet palce, aby to vyšlo!

Kateřina Čadilová, místostarostka obce
katerina.cadilova@mukarov.cz

Vážení spoluobčané, za po-
slední měsíc jsme měli pou-
ze jeden zásah, kdy v brzkých 
ranních hodinách dne 23. 
března jsme společně s dal-
šími 15 jednotkami zasahovali 

u rozsáhlého požáru autovrakoviště ve 
Slušticích. Jednalo se o druhý stupeň požární-
ho poplachu a při likvidaci požáru byla použita 
hasební pěna. Zároveň celý zásah probíhal 
v dýchací technice. Požár se podařilo dostat 

pod kontrolu až kolem páté hodiny ranní  
a na základnu do Mukařova jsme se vrátili 
v sedm hodin ráno. Škoda byla vyčíslena na 
pět milionů korun, ale hasiči dokázali zachrá-
nit majetek v hodnotě 100 milionů korun.

Dovolím si krátkou úvahu: Díky podpoře 
vedení obce Mukařov disponujeme mo-
derním vybavením, máme kvalitní zázemí 
a jsme tedy schopni, společně s ostatními 
sbory, zvládnout takovou událost a zachrá-
nit majetek v hodnotě 100 milionů korun.  

Uvědomujeme si, že to není samozřejmost. 
Jsme tým fungující na principu dobrovolnosti 
a stále hledáme nové členy, kteří se nebojí 
udělat něco navíc. Třeba to některé z Vás 
osloví a budete se chtít k nám přidat. Vše 
potřebné najdete na www.hasicimukarov.cz

Chci poděkovat našim spoluobčanům 
a voličům za podporu, kterou nám dlouhodo-
bě poskytujete. Přeji Vám hodně optimismu 
a pevného zdraví v této nelehké době a snad 
už vidíme světlo na konci tunelu…
 Petr Doležel, hospodář SDH Mukařov, zastupitel 

petr.dolezel@mukarov.cz

Aktivity zásahové jednotky SDH Mukařov

Dubnové dobré zprávy

 � Hledáte důstojné bydlení na stáří?
 � Snažíte se zajistit bydlení svým rodičům či prarodičům,  

kde nebudou na všechno sami a dopomůže jim přátelský 
personál?

 � Chcete pro sebe nebo pro své nejbližší pocit jistoty, bezpečí 
a to vše v krásném prostředí?

 � Jste fixováni na svého čtyřnohého mazlíčka, bez kterého  
si to nedovedete představit?

 � Chybí vám kolektiv přátel a zábava?
 � Pokud ano, můžeme vám s tím pomoci!

V nedaleké obci Kunice-Vidovice, ležící mezi Strančicemi a Velkými 
Popovicemi, se nachází bytový komplex s názvem Senior Park. 
Tyto areály najdete po celé republice, kde jich je v provozu již sedm 
a další jsou v plánované výstavbě. Jedná se o ubytovací zařízení 
s asistenční službou. 

 Hlavním faktorem, kterým se lišíme od klasických typů domovů 
pro seniory je, že nejsme poskytovatelé sociálních a zdravotnic-
kých služeb, což ale neznamená, že tyto služby nejsme schopni 
zprostředkovat a senioři s potřebou větší péče, ať zdravotní, nebo 
pečovatelské, mohou s poskytnutím těchto externích služeb v klidu 
žít v Senior Parku. Senior Park byl vymyšlen tak, aby co nejvíce připo-
mínal opravdový domov. Celý komplex je absolutně bezbariérový, 
navržený přesně pro potřeby seniorů i seniorů se sníženou schop-
ností pohybu. Díky tomu se zde mohou opět zapojit do aktivnějšího 
způsobu života, nebo pokračují ve svém životě tak, jak byli zvyklí. 

V každém Senior Parku je milý a přátelský personál, který se-
niorům zajišťuje asistenční služby. Asistenční služba je dopomoc 
seniorům a v neposlední řadě i jejich rodinám, kterým dáváme klid 
a jistotu, že jsou jejich nejbližší v pořádku a v pracovním týdnu je 
o ně perfektně postaráno. Je koncipována tak, aby na jedné straně 
rozvíjela aktivitu seniorů, v případě pravidelných výletů, společen-

ských akcí, zajímavých besed v areálu, koncertů a mezigeneračního 
setkávání s dětmi ze škol a mateřinek. A na druhé straně zajišťuje 
dopomoc s domácností, nákupem a doprovodem k lékařům a za-
jištěním léků. Naším hlavním záměrem je podporovat seniory co 
nejdéle v jejich soběstačnosti. V Senior Parku neexistuje žádný pevně 
daný režim. Každý senior si žije svůj život a je jen na něm, kdy půjde 
spát, kdy ráno vstane, zda pojede na dovolenou nebo do lázní, zda 
mu přijede návštěva i třeba na víkend. Jsou zkrátka páni svého času 
a bytu, což je velmi příjemná a vítaná výhoda.

 V tomto nelehkém období pandemie se velmi osvědčilo, jak jsou 
areály postaveny. Nikde se nemusí procházet společným vnitřním 
prostorem, každý byt má vchod zvenčí a s našimi opatřeními se 
v areálech hromadně nákaza nepřenáší. Což teď vnímáme jako 
jednu z velkých výhod a jsme za to opravdu vděční, protože bezpečí 
našich seniorů je pro nás na prvním místě. 

V areálech nabízíme dva typy bytů – 1+kk o výměře cca 30 m2 
a 2+kk o výměře cca 50 m2. Díky velkému zájmu o tento styl bydlení 
se síť Senior Parků v české republice stále rozrůstá. Byty se uvol-
ňují v průběhu celého roku a v případě plné kapacity je možné byt 
rezervovat. Pokud vás tento článek zaujal, navštivte naše webové 
stránky www.senior-park.cz, kde se dozvíte další informace o tom-
to nádherném projektu. Nebo se k nám přijeďte podívat osobně. 
Těšíme se na Vás! Jitka Hlavničková,

vedoucí areálu Senior Park Kunice

Senior Park v nedalekých Kunicích – Tady jsme doma
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Rozhovor s kronikářkou Jaromírou Pokornou
Rozhovor

Paní Pokorná, jaké byly Vaše začátky spo-
jené s mukařovskou kronikou?
Vyrůstala jsem v Praze. Přistěhovala jsem 
se sem v roce 1974 a začala jsem se zají-
mat o historii Mukařova. Pamatuji si všechny 
bývalé kronikáře od doby, kdy se kronika 
začala psát, což bylo po 2. světové válce.  
Já sama jsem s kronikou začala v roce 2002, 
respektive s prací na ní jsem začala už v tom-
to roce, jelikož kronika se píše vždy zpětně. 
První zápis mám tedy v roce 2003. Oslovila 
mě tehdejší starostka paní Holovská, jestli 
bych nechtěla buď psát kroniku, nebo dělat 
knihovnici. A protože neřídím auto, což je pro 
práci knihovnice často zapotřebí, kývla jsem 
na nabídku kronikářky. Můžu vám říct, že mi 
ta práce dala tolik… Za prvé jsem osobně 
poznala ohromnou spoustu občanů, dále 
pak mnohé známé osobnosti, které tady 
žily nebo stále žijí. 

Když se vrátíme ještě před Vaše působení 
kronikářky, devadesátá léta 20. století 
znamenala pro mukařovskou kroniku 
delší pauzu. Přitom se jednalo o období 
dynamického rozvoje a výstavby. Proč 
tomu tak bylo?
Když jsem kroniku převzala, tak poslední 
zápisy byly z roku 1990. Pak nebylo třináct let 
nic a až v roce 2002 jsem začala na kronice 
pracovat já. Podle mého názoru byla ta více 
než desetiletá pauza v psaní kroniky způso-
bena změnami po revoluci. Tehdejší národní 
výbor byl rozpuštěn a do vedení obce se 
dostaly nové mladé tváře z Občanského fóra. 
Tito noví zastupitelé však měli v dynamické 
době raných devadesátek asi jiné a důležitější 
starosti, nežli vedení obecní kroniky. Tuto 
časovou mezeru já nebo kdokoli jiný může 
jen stěží vyplnit, a tak zůstane v historii obce 
navždy prázdná.

Kromě obecní kroniky vedete také kroni-
ku Sboru dobrovolných hasičů Mukařov. 
Jak jste se k jejímu psaní dostala a budete 
v něm pokračovat?
Podívejte se, v době, kdy jsem se do Mu-
kařova nastěhovala, byl můj muž hasič  
a já v podstatě celý život žiji v blízkosti hasi-
čů. Za mých mladších let jsem se věnovala 
cvičení, díky čemuž jsem se dostala k vede-
ní hasičské mládeže a dorostu. Když jsem 
s vedením hasičské mládeže po patnácti 
letech skončila, průběžně jsem zastávala 
funkci zapisovatelky všeho, co se projed-

návalo, různých výsledků a zásahů... Byla 
jsem vlastně taková zapisovatelka v rámci 
kroniky. V dnešní době už se ale přepisuje 
do elektronické podoby, čerpá se mj. ze zá-
pisů z uplynulých schůzí, na počítači se to dá 
dohromady a poté vytiskne.

Vraťme se k obecní kronice. Jak vlastně 
probíhá sběr dat pro tuto kroniku, využí-
váte pro tento účel také například obecní 
zpravodaj nebo internet?
Ani jedno. Jsem celý rok ve střehu a když se 
něco děje, tak si zaznamenávám. A právě díky 
tomu, že sbírám tolik informací o místním 
dění, jsem poznala strašně moc lidí z Muka-
řova, Srbína i Žernovky. Myslím si, že za ty 
roky mám takové znalosti Mukařova a okolí, 
jaké nemají ani nejstarší starousedlíci. 

Popíšete našim čtenářům, jak dlouho  
každoročně kronika vzniká a jaký proces 
tomu předchází?
Vždycky v lednu si kroniku z trezoru na úřadu 
vyzvednu. Ještě donedávna platil zákon, že 
kroniku musím do konce března hotovou 
odevzdat, pak nám to prodloužili až do konce 
dubna. Také asi proto, že akcí během roku je 
čím dál víc, dříve jich tolik nebylo. Hotovou 
kroniku předložím na zasedání zastupite-
lům obce, kteří mohou následně kroniku 
připomínkovat, což se však zpravidla neděje.  
Na psaní kroniky máme také speciální pera, 
díky kterým, jak nám řekli tehdy na školení, 
by jimi zapsaný text měl v kronice vydržet 
sto let. Kromě dalších náležitostí zákon také 
definuje okraje stránek, aby byly všechny 
záznamy hezky srovnané a dobře čtivé. Za 
zmínku také stojí, že před asi pěti lety, kdy 
se spousta úředních věcí převáděla do elek-
tronické podoby, mohlo zastupitelstvo obce 
rozhodnout, zda-li chtějí kroniku nově vést 
v elektronické podobě, nebo pokračovat  
v zavedené formě ručního psaní. Zastupitelé 
se usnesli, že lepší je psaní kroniky ručně,  
že je to více od srdce. Proto to píšu ručně, 
mně to nevadí a mám tento způsob radši.

Právě dokončujete zápis do kroniky za 
rok 2020, který byl výjimečný snad ve 
všech ohledech. Vnímala jste to také tak 
při zapisování?
Za loňský rok tam toho je opravdu hodně. 
Musela jsem sepsat všechno o tom viru (pan-
demii COVID-19 – pozn. red.), jak to vlastně 
bylo, včetně fotek. Mimoto jsem měla ve 

stati tradiční sekce jako obecní úřad, obyva-
telstvo a pak všechny významné akce, které 
se uskutečnily, jako dřevosochání, instalace 
dřevěných soch rytířů, pouť a podobně.

Vybavíte si v souvislosti s kronikou nějaké 
výjimečné okamžiky?
Předloni jsem byla pozvána do místní školy, 
kde jsem přednášela šesťákům, osmákům 
a deváťákům o práci kronikářky a historii 
jejich školy. To bylo tak zajímavé! Ač jsem 
z toho původně měla velký strach, tak se 
děti vyptávaly a zajímaly se o všechno mož-
né. Měla jsem dokonce s sebou naši starou 
kroniku, která je dnes již bohužel v archivu, 
v níž nebyly žádné fotky, nýbrž nádherné 
kresby dřívějších kronikářů. Co jsem se však 
dočetla, texty se moc nesoustřeďovaly na 
místní život, ale spíše na aktuální politicko-
-kulturní dění v zemi.

Prozradíte, proč jste se rozhodla udělat 
letos po osmnácti letech Vaši poslední 
tečku v mukařovské kronice?
No, bude mi sedmdesát, tak jsem si říka-
la, ať to v dnešní době už převezme někdo 
mladší. Jsou věci, kterým v dnešním světě už 
úplně nerozumím a neumím je tím pádem 
přenést ani na papír pro budoucí generace. 
Na druhou stranu, když se toho psaní někdo 
mladší chopí a bude potřebovat, tak kdykoliv 
ráda pomůžu. Dění v obci budu však určitě 
dále sledovat. 

Děkuji za rozhovor.  Štěpán Januszek

Dlouholetá kronikářka obce Mukařov Jaromíra Pokorná se pro náš zpravodaj rozpovídala o tom, jak moc jí psaní kroniky  
přirostlo k srdci, jak každoroční proces zápisu vlastně probíhá, zda byl výjimečný ten za rok 2020 a také o tom, proč už se  
rozhodla psaní kroniky předat do dalších rukou.

Dlouholetá kronikářka obce Jaromíra 
Pokorná Foto: Štěpán Januszek
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Ty úsměvy seniorů stály za to!
Ze života obce

O velikonočním pondělí byly předány klientům z Domova pro seniory Kardinála Berana 
obrázky, které pro ně namalovaly děti z výtvarných kroužků Kulturního a komunitního 
centra pod vedením lektorky Ing. Petry Ižákové. Obrázky s jarními motivy doplnily děti na 
zadní straně i osobním vzkazem, nebo napsaly básničku a potom už jen čekaly na zprávu, 
jestli se obrázky líbily a zda potěšily. 

A zpráva přišla obratem: „Moc Vám a všem zapojeným děkujeme za darované obrázky. Udělaly 
našim seniorům opravdu velkou radost a zpříjemnily všem velikonoční svátky,“ napsal v děkovném 
dopise Milan Dvořák, DiS. K dopisu připojil i fotografie, kde z úsměvů můžeme číst, že akce 
byla úspěšná a splnila svůj hlavní cíl. Jitka Čurdová,

Kulturní a komunitní centrum Mukařov

Jednou ze záslužných činností kulturního a sociální výboru obce je 
již tradiční předávání gratulací našim milým seniorům, kteří dosáhnou 
životního jubilea 65, 70, 75, 80, 85, 90 let a více. Dokonce ani v době 
nouzových opatření a omezení pohybu v důsledku covidové pande-
mie nezapomíná obec a kulturní a sociální výbor na všechny naše 
drahé spoluobčany seniory.  V měsíci březnu jsme předali dárkové 
balíčky i do Domova seniorů kardinála Berana v Mukařově. Významné 
životní jubileum zde v měsíci březnu oslavili hned tři klienti domova. 
Z důvodů přísných covidových opatření není pochopitelně možné 
předat dárkové balíčky klientům domova osobně. Velmi děkujeme 
paní ředitelce Hankové a sociálnímu pracovníku panu Dvořákovi, 
kteří dárkové balíčky a gratulace těmto oslavencům předali. Pan 
Dvořák nám pak i zaslal fotografie oslavenců a vyjádření jejich díků.

Velkou zásluhu na přípravě a organizaci gratulací a dárkových 
balíčků má tento rok členka kulturního výboru Klárka Holická, která 
je zároveň vedoucím pracovníkem sociální poradny v Mukařově, 
na kterou se mohou nejen naši senioři obracet v tíživých životních 
situacích.  Milan Národa, člen KSV

Gratulace seniorům probíhají navzdory pandemii

Marta Valentová, 91 let Ing. Evžen Stránský, 92 let
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Beránek Kudrna naděloval a zajíček Mukaříček trousil
Ze života obce

Tak zase po roce přišly Velikonoce. Nejprve 
se zdálo, že budou svátky jara smutné kvůli 
covidovým opatřením. Bylo nám líto, že naše 
děti kvůli uzavření mateřské školky přijdou 
o všechny veselé velikonoční tradice, o výzdo-
bu, o dárky a o jarní tvoření. Tak paní učitelky 
přemýšlely a přemýšlely, až přišel beránek 
Kudrna se zajíčkem Mukaříčkem a poradili 
jim. Zvířátka řekla, aby se paní učitelky nebály 

poprosit děti a rodiče, aby pomohli ozdobit 
školku zvenku, alespoň jedním doma ma-
lovaným vajíčkem. U plotu školní zahrady 
vyrostly ze dne na den velikonoční stromy 
Vajíčkovníky, na které děti svá vajíčka pově-
sily. Mezi Vajíčkovníky paní učitelky pověsily 
na plot kartičky s obrázky jarních květin a če-
kalo zde na děti také pár záludných otázek. 
Podle množství různobarevných vajíčkových 
plodů na stromech bylo vidět, že děti vzaly 
prosbu zodpovědně a rády pomohly. Velký 
dík patří i rodičům, podpořili své děti v tvorbě 
a doprovodili je ozdobit školku. Každý, kdo 
šel kolem musel žasnout nad tou krásou 
a šikovností našich dětí.

Velikonoční beránek Kudrna nelenil 
a také přiskotačil. Nechal dětem ve školce 
dáreček, něco na zoubek, něco na tvoření, 
něco pro radost a tradici, semínka obilí na 
klíčení. Zajíček Mukaříček nejprve do školky 
netrefil a jak školku hledal ztrácel cestou 
malované kamínky pro děti. Protože je chyt-
rý, řekl si, že jediný, kdo může pomoci ty 
kamínky najít jsou děti, až půjdou s rodiči 
ven na procházku. A tak vznikla akce zajíčka 
Mukaříčka „Malované kamínky“. Kamínků 
na hledání bylo přes čtyři sta kusů. Paní uči-
telky je pomáhaly zajíčkovi malovat a měly 
tak doma továrnu na kamínky i posilovnu. 

Po namalování totiž bylo potřeba kamínky 
dopravit vlastní silou na zajíčkovu bludnou 
cestičku. 

Velikonoce jsme všichni společně za-
chránili a jak podle ohlasu víme, všem se 
velikonoční akce moc líbily a „Malované  
kamínky“ zvlášť. 

Za Mateřskou školu Mukařov  
Dana Horáková

Březnová výtvarná soutěž OBÁLKA MÉ OBLÍ-
BENÉ KNIHY, kterou vyhlásila Obecní knihov-
na v Mukařově, má své vítěze. Soutěž byla 
určena pro děti od 6 do 15 let a do schrán-
ky knihovny nebo mailem bylo přihlášeno  
53 obrázků. Po pečlivém uvážení porota vy-
brala tyto soutěžící:
Kategorie 6–8 let: 

• Míša Kalinová, 6 let
• Luisa Válková, 7 let 
• Ellen Tetourová, 7 let

Kategorie 9–10 let: 
• Magdaléna Mikešová, 9 let
• Adéla Horová, 10 let
• Tobiáš Balín, 10 let

Kategorie 11–13 let: 
• David Kříž, 11 let
• Kristina Krejčí, 11 let
• Veronika Havlíčková, 12 let

Všechny obrázky jsou vystaveny od úterý 
13. dubna na plotě KKCM v Příčné ulici 61, 
Mukařov. Výherci soutěže budou ohled-
ně cen kontaktováni e-mailem, ve kterém 
najdou všechny podrobnosti o předání. 
Děkujeme všem za účast! 

 Petra Houdková, 
Obecní knihovna v Mukařově

Březnová výtvarná soutěž již zná své vítěze
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Kulturní a komunitní centrum pomalu ožívá…
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Zakreslení polohy stromořadí v mapě, 
GPS souřadnice: 50.0015017N, 14.7375900E

Mukařov obepínají krásné smíšené lesy, 
které lákají svou pestrostí na procházky. A ur-
čitě také všichni znáte „túje“, které často lemu-
jí okraje našich zahrad. Ale viděli jste někdy 
růst tyto stromy uprostřed lesa? Vydejte se 
s námi tentokrát objevit jednu zvláštnost při 
lesní „Zelené cestě“, která vede z Mukařova 
směrem k Babičkám. V lesním porostu zva-
ném „Pánova Březina“ najdete dokonce celé 
památné stromořadí těchto stromů.

Všech 26 exemplářů Thuja Plicata (zerav 
obrovský) bylo na návrh odborné dendrolo-
gické veřejnosti dne 26. 2. 2019 prohlášeno 
za památné stromořadí České republiky. 
Stromořadí zeravů obrovských rostoucí v les-
ním porostu je totiž velmi ojedinělé a zaslouží 
si zvláštní pozornosti. 

Možná je někde ve starých kronikách 
zapsáno, proč se tato část lesa jmenuje 
„U Zelené cesty“. Třeba proto, že cesta vede 
lesem, nebo proto, že byla vyznačená stro-
mořadím tújí… Každopádně tato cesta zde 

je od nepaměti a zajímavé stromořadí bylo 
prý vysazeno ještě v době, kdy místní lesy 
spravovali Lichtenštejnové. Dnes jednotlivé 
exempláře dosahují obvodu kmene od 
90 do 260 cm, výšky od 33 do 34 m a šíře 
koruny 3 až 5 m. Po cestě vede žlutá turis-
tická značka a také trasa naučné stezky Po 
stopách kameníků.

Mimořádný význam stromořadí tkví 
v historické, kulturní a duchovní hodnotě, 
na které se podílejí vlastní stavbou a pod-
trhují tak jedinečnou autenticitu prostoru. 
Celková hodnota většinou spočívá ve sku-
pině jako celku a jednotlivé stromy nemusí 
samy o sobě vykazovat zvláštní parametry. 
Krása stromořadí je dána dokonalostí opa-
kování motivu, který vede ke zvýšenému 
vnímání perspektivy a geometrických linek. 
Je nezaměnitelně architektonickým, umělým 
prvkem.  

Zerav obrovský pochází ze severozápad-
ního pobřeží Pacifiku. Jde o mohutný strom, 
který dorůstá do výšky až 70 metrů, s prů-
měrem kmene 3 až 4 metry. Stromy rostoucí 
na volném prostranství mohou mít velké 
koruny sahající až na zem, zatímco stromy 
z hustě zalesněných míst mají korunu úplně 
na vrchu. Zerav obrovský se může dožít vy-
sokého věku přes tisíc let, nejstarší ověřený 
exemplář se dožil 1460 let.

Jitka Čurdová,
kulturní referentka OÚ Mukařov

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 korunu nesou hrdě dál. 
Pojďme se spolu podívat, jaké památné a staré stromy máme na 
území našich obcí Mukařova, Srbína a Žernovky.

V Mukařově máme ojedinělé stromořadí zeravů obrovských, víte kde?

Pokud bude v průběhu měsíce května pokračovat vládní 
rozvolňování a dotkne se i volnočasových aktivit pro děti 
a dospělé, budeme se v KKCM opět těšit na shledání! 

Aktuální informace budeme pravidelně zveřejňovat na 
webových stránkách www.kkcm.cz a FB profilu KKCM. Indi-
viduálně vás budeme obesílat mailem ohledně kroužků pro 

děti a kurzů pro dospělé. Mateřské centrum dle aktuální situ-
ace spustí rezervační systém programů i pro naše nejmenší. 
Samozřejmě budeme dbát na dodržování všech vládních 
omezení, která budou aktuálně platná. Těšíme se na vás!

Jitka Čurdová, 
Kulturní a komunitní centrum Mukařov


