
str. 2 Mukařov, obec která žije..
str. 3 Výstavba vodovodu v obci
str. 4 Kolik je v republice Mukařovů?
str. 5 111 . výročí SDH Žernovka
str. 6 Kam s ním?
str. 7 Čarodějnice v Mukařově
str. 8 Dětský den s hasiči

Z obsahu čísla:

pozemkové problematiky, nájemních smluv
a věcných břemen. Snažila se také v
tehdejším zastupitelstvu, které v období
2002 - 2006 územní plán projednávalo,
probudit větší zájem a zdůrazňovala právě
dopad dobrého nebo špatného územního
plánu na obec.
Možná málokdo si dnes uvědomí, že tehdy,
ani následně v letech 2006 - 201 0 nebyla
ani členem zastupitelstva a veškerou
činnost vykonávala ve svém volném čase,
nezištně a bez nároku na odměnu.
Hlavně díky ní se podaři lo dokončit a
schválit územní plán a následně získat do
vlastnictví obce několik pozemků od
tehdejšího Pozemkového fondu. Činnost
zastupitele vykonávala až od roku 201 0 a
jako předsedkyně sdružení přivedla
Mukařov-sko vítězně do zastupitelstva v o
čtyři roky později - roce 201 4.
Do sdružení Mukařov-sko i práce pro obec
dala kus svého srdce a nikdo nepochybuje
o tom, že odpočinek a čas na své koníčky
si jen a jen zaslouží.

Takže Marcelo, DĚKUJEME! :-)

Život přináší změny...
Rudolf Semanský, předseda s. Mukařov-sko

Vážení čtenáři,
snad nám odpustíte, Vy všichni kdo se
ptáte po osudu našeho časopisu, že
hektické období posledních týdnů, kdy
finišuje výstavba školy, dokončována je
stavba vodovodu, obec byla úspěšná v
získání dalších dotací a do toho probíhá
výběrové řízení na vybavení školy a na
stavbu školky, zapříčinila dramatický
skluz ve vydání časopisu Mukařov-sko.
V mezidobí mimoto proběhla také výroční
schůze sdružení Mukařov-sko, kde byl v
souladu s novým Občanským zákoníkem
název upraven na spolek, a současně s tím
došlo i k volbě nového vedení.
Dosavadní předsedkyně Ing. Marcela
Eichnerová projevila přání z časových
důvodů zůstat j iž jen řadovým členem, post
předsedy tedy neobhajovala a tak se pro
další období stal předsedou sdružení
Mukařov-sko Rudolf Semanský .
A protože Marcela následně oznámila i
záměr složit mandát zastupitele, což také
na červnovém zasedání učini la, sluší se,
abychom jí za práci, kterou v našem
sdružení (nově spolku) ale i v zastupitelstvu
obce po celá léta odváděla, poděkovali .
Je to více než deset let, kdy Marcela stála u
zrodu Mukařov-ska, i když již několik
měsíců před tím se zapojovala do práce
pro obec a to především v oblasti



Mukařov, obec která žije..
Rudolf Semanský, starosta obce
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Možná se budu opakovat, ale stojí za to si připomenout, že poslední měsíce a roky
jsou z pohledu investičních akcí více než hektické. Asi málokterá obec srovnatelné
velikosti se může pochlubit tolika rozjetými nebo připravovanými akcemi, jako my.
Dokončuje se přístavba školy, která zvýší kapacitu o dalších 270 dětí, ve finále je výstavba

vodovodu pro Srbín a v minulých týdnech se nám podaři lo získat další dotace, například na
stavbu školky. Okamžitě jsme tedy zaháji l i kroky k výběru dodavatele stavby, který by měl
být znám v létě - o prázdninách. Ještě v letošním roce se tak začne se stavbou nové školky
pro 50 dětí, v prostoru vedle stávající mateřské školy. Stavba bude doplněna o parkovací
plochy při ul . U Zelené cesty a nezapoměli jsme ani na vnitřní vybavení školky, které j iž bylo
ve spolupráci s ředitelkou školky specifikováno a rovněž na něj bude vypsáno výběrové
řízení. Je potěšitelné, že i toto vybavení bude kryto z poskytnuté dotace. Celá stavba by
měla být hotova příští rok na jaře a tedy již od 1 . září 201 6 při jmout první děti .
To jak bude nová školka vypadat si můžete prohlédnout na při ložené studii .

Dalším úspěchem, který si obec může připsat, je získání dotace na pořízení nové
komunální techniky v hodnotě cca 3.500.000,- Kč, díky které bude možno pořídit nové
nákladní vozidlo kategorie multicar s variabilní možností neseného nářadí a nástaveb.
Uplatnění samozřejmě nalezne nejen při běžné údržbě a úklidu obce, ale především - a na
to bylo získání dotace navázáno - k zajištní systému separace a svozu bioodpadu.
Příslušenství k nové technice obsahuje mimojiné právě kontejnery, které budou ve
vybraných termínech rozmisťovány v obci, a umožní tak našim občanům další službu -
l ikvidaci zahradního bioodpadu.
I po stránce společenské bylo ale uplynulé období hodně pestré, a tak si připomeňme, že v
minulých týdnech probíhalo v našich obcích několik akcí, které mají j iž tradičně velký
úspěch a vysokou návštěvnost. Ať j iž to bylo "pálení čarodejnic", Mukařovská kecka, nebo
oslavy Dne dětí, všechny tyo akce dokazují, že naše obce "ži jí" pestrým životem a stále se
zde něco děje. Ne ke všem akcím se nám podaři lo od organizátorů získat podklady, i tak je
ale na následujícíh stránkách samozřejmě zmiňujeme alespoň obrazovou galerií.
Stále totiž platí, že všechny tyto akce obec samozřejmě podporuje, i se na nich podílí.

Příjemné čtení a hezké léto Vám všem.
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Na množící se dotazy k
dalšímu rozvoji vodovodní sítě
a jejímu rozšiřování do dalších
částí obce se pokusím odpo-
vědět v následujícím článku.
Současná etapa zasíťování vodo-
vodem se týká, kromě starého
Srbína, též vybraných nemovitostí
v lokalitě Pod Budama. Zde bude
v letošním roce zahájena I I . etapa
výstavby domovních přípojek
pouze u těch pozemků, které mají
přípojku vysazenou přímo z
hlavního řadu v ulici U Požáru.

Výstavba vodovodu v obci – další rozšíření sítě
Ing. Přemysl Zima, místostarosta obce, o.s. Mukařov-sko

Přípojky v ostatních ul icích budou realizovány s další etapou výstavby uličních řadů. Tato
se předpokládá nejméně v rozsahu ulic Úzká, Na Pískách, U Potoka, Zvonečková,
Blatouchová, Na Konci, kde je j iž hotová dokumentace domovních přípojek.
Na řady nejen v těchto ul icích, ale v celém zbytku obce, vč. Žernovky, je nyní v běhu
stavební řízení o povolení stavby. Vzhledem k rozsahu stavby je vydání stavebního
povolení očekáváno na podzim tohoto roku. To nám umožní při jednání o dotaci zahrnout
do výstavby i další lokality, které lze j iž napojit na přivaděč (u rybníku Požár,
Kutnohorská). O větším rozsahu další etapy výstavby vodovodu však nelze nyní než
spekulovat, neboť vše bude záležet na konkrétním nastavení kritérií dotace. Samozřejmě
budeme usilovat o to, aby se vodovod zavedl, kam jen to půjde.
Zahájení výstavby je pak plně odkázáno na dotační tituly, reálné je žádost o dotaci podat
nejdříve v první polovině příštího roku. Od podání žádosti může trvat až 2 roky, než-l i
dojde k přidělení dotace, výběru zhotovitele a zahájení vlastní stavby.
Podle rozsahu žádosti o dotaci bude případně zahájena i další etapa projektování
přípojek.

Platí, že obec, nebo jí
pověřená osoba, vždy
kontaktuje přímo majitele
nemovitosti individuálně s
každým krokem, který se v
souvislosti s výstavbou
přípojek chystá.
Předmětem samostatné
etapy bude výstavba
vodovodu na Žernovce,
protože kvůli podloží je
nutné z ekonomických i
technických důvodů prová-
dět pokládku vodovodu i
kanalizace v celé Žernov-
ce najednou.
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Víte, kolik je v republice Mukařovů ?
Ing. Marcela Eichnerová, o.s. Mukařov-sko

Každoročně jezdím na začátku léta na takové přátelské setkání do Jizerských hor a
cestou míjím za Malou Skálou odbočku s ukazatelem „Mukařov“. Vždy si říkám, že si
musím udělat čas a podívat se tam na našeho „jmenovce“�nikdy jsem to ještě
neudělala. Tak jsem alespoň zapátrala, kolik obcí či vesniček stejného názvu je.
Nahlédnutím do wikipedie zj istíme, že v naší zemi jsou pouze dva Mukařovy jako

samostatné obce – náš Mukařov a potom Mukařov, také ve Středočeském kraji , ale v
okrese Mladá Boleslav, který je však podstatně menší s bezmála 200 trvale ži jícími
obyvatel i . První písemná zmínka pochází z roku 1 352. Součástí Mukařova jsou vsi Borovice
a Vicmanov vzniklé v souvislosti s prováděnou kolonizací nedalekého cisterciáckého
kláštera.
V roce 2006 zde žilo jen 1 77 obyvatel, ale v roce 1 932 jich bylo evidováno 598. Obec v té
době byla v rozkvětu, protože měla 3 družstva pro rozvod elektrické energie, 4 hostince,
koláře, 2 kováře, 2 truhláře, 3 mlýny, pekaře, 2 pily, 2 řezníky, 5 obchodů se smíšeným
zbožím, 3 trafiky, spořitelní a záložní spolek a katol ický kostel, který je dominantou a
nejcennější památkou obce - farní kostel sv. Vavřince z počátku 1 8. století. Kostel v roce
1 866 vyhořel a ve stejném roce byl také opraven. Napadá mě ihned otázka, jak je to
možné? Dokázal by to dnes vůbec někdo v tak krátkém čase?
V obci se také dochovalo množství památek lidové architektury, např. roubená fara, kde je
možné zakoupit ručně vyřezávané betlémy v různých velikostech, dále roubený mlýn v
Podvicmanově, který patří k unikátním technickým památkám a v neposlední řadě náves ve
Vicmanově s mnoha statky a zděnou kapličkou. Obecní úřad sídlí v čísle popisném 1 a
určitě může být tato idyl ická vesnička i její okolí cílem pěkného výletu.
Další dva Mukařovy jsou součástí j iné obce. Ten již výše zmíněný, který je částí obce Malá
Skála v okrese Jablonec nad Nisou a pak malá vesnička jako část obce Lovečkovice v
okrese Litoměřice.
Ten první má evidovaných přes 1 50 obyvatel a je úzce spjat právě s rozlehlou Malou
Skálou. Historie celé oblasti se datuje j iž od konce 1 4. století a je spjata s dominikánským
klášterem v Turnově. Když byl r. 1 424 zničen husity, panství střídalo majitele – Valdštejny,
Vartemberky, Smiřických. . .histori i má tato oblast opravdu bohatou. Zmínek o samotném
Mukařovu však mnoho není.
Ten druhý Mukařov (součást obce Lovečkovice) je malá vesnice, jež měla v roce 2011
evidovaných 67 trvale ži jících obyvatel a 30 domů. Nicméně při pohledu zpět do historie je
vidět, jak se obec zmenšila, ubylo domů i obyvatel. V roce 1 869 měla 411 obyvatel a 75
domů. V obci je státem chráněná kamenná zvonice, milníky (mezníky) a několik roubených
staveb, v okolí také chráněné staré lípy a některé lokality lučních porostů s výskytem
bledule jarní. Blízké České středohoří dává oblasti charakter idyl ického cíle výletů včetně
nádherných výhledů od Teplic, Roudnice, Doks až na Ještěd. K tomu slouží zejména
nedaleká vyhlídková věž. Nejstarší písemná zmínka pochází také z roku 1 352.
Je to snad náhoda, chyba v informacích nebo souvislost s Mukařovem u Mladé Boleslavi?
To se mi, bohužel, nepodaři lo nikde vypátrat.

Snad jen úvaha a tip na závěr: nestálo by za to navázat jakousi přátelskou spolupráci
s obcemi či vískami stejného jména? Zase až tak mnoho jich není!



Sobota 6. června 201 5 byl pro žernovské hasiče
významný den. Na tento den totiž připadly oslavy 111 -ti let
od založení Sboru dobrovolných hasičů Žernovka a
současně se u nás na Žernovce, na louce u ulice Horka
konal Dětský den s hasiči.
Tropické počasí sice na všechny návštěvníky kladlo vyšší
nároky, hlavně po stránce dodržení pitného režimu, malých i
velkých účastníků se ale i tak sešlo dost a zejména děti si
program báječně užily. Účast v soutěžích byla totiž
odměňována "dětskými penízky", za které si pak děti podle
svého uvážení mohly nakoupit hračky a v závěru dětského dne
pak za odměnu dostaly medaile a diplomy. Největší úspěch ale
pravděpodobně měla už tradiční pěna a potom "hasičský
ostřik" :o)
Pro zpestření programu byla k dospozici i ukázka hasičské
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1 1 1 . výročí SDH Žernovka a Dětský den s Žernovskými hasiči
František Průžek, starosta SDH Žernovka

techniky, neboť na přátelskou návštěvu při jel i se svými automobily i účastníci s okolních
hasičských sborů. Při příležitosti výročí 111 -ti let bylo možné shlédnout historické fotografie,
matriční knihy se záznamy z počátku minulého století a některé historické kousky
hasičského vybavení.
Přesně v 1 :1 1 PM SELČ přivezl starosta obce Rudolf Semanský na louku novotou svítící,
od základů zrekonstruovanou hasičskou Tatru 1 48, aby ji v rámci oslav osobně předat
žernovským hasičům. Po krátkém úvodním proslovu starosty, dále ředitele firmy Komet, kde
byl vůz Tatra renovován, a dalších zástupců z okolních obcí a hasičských sborů, byl
požádán přtomný pan farář, aby novému vozu a našim hasičům požehnal. Poté následovalo
ocenění nejen zasloužilých členů SDH Žernovka, křest vozu lahví sektu a následná
prohlídka techniky. Oslavy se pak po krátké odpolední pauze k večeru opět rozproudily a za
zpěvu a hry na kytary pokračovaly až do brzkého rána následujícího dne :-)

Všem děkujeme za účast i za pomoc.
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V podstatě každý týden se nestačím divit, kolik odpadu a nepořádku se shromáždí
kolem stanovišť na separovaný odpad v obci, zejména na nejvíce exponovaných
místech. Je to o to překvapivější, že jsme zdvojnásibili četnost svozu a výrazně se
zlepšila kontrola nad dodržováním zákonné povinnosti mít u každé celoročně nebo
rekraačně užívané nemovitosti zajištěn svoz odpadu.
Bohužel se tím jen potvrzuje moje předtucha, kterou jsem zmínil na začátku volebního
období, kdy opoziční zastupitelé prosazovali zvýšení četnosti svozu, aby se minimalizoval
nepořádek u kontejnerů. Četnost se zvýši la na svozy dvakrát týdně, cena, kterou musíme
zaplatit my všichni se úměrně tomu zvýšila také a efekt je ten, že kolem kontejnerů je
mnohem více odpadu než dříve. A vzhledem k tomu, jak jsou po každém víkendu kontejnery
obloženy i několi metrů na obě strany, obávám se, že by nic neřešilo ani navrhované
oplocení kontejnerů a uzamykatelné stání.

Kam s ním?

Rudolf Semanský, starosta obce

Pokud už někdy u kontejnerů
někoho chytím (a téměř vždy je
to někdo přespolní) zpravidla mi
odpoví, že můžu být rád, že
odpad nevyhazuje po příkopech
a po lesích. A pokud už odjede,
můžu si být j ist, že při jede za
hodinu a nebo odpad vyhodí u
j iného stanoviště.
Nemluvím samozřejmě o tom, že
takoví, kteří odpad do lesa
odvezou rovnou, jsou mezi námi
také. . .

To je ovšem jen jedna část problému. . . Není pochyb, že doprovodným jevem lidské
existence v současné společnosti je vznik odpadů. V současné době se většina směsného,
tedy netříděného komunálního odpadu skládkuje. Ministestvo životního prostředí připravuje
zákon, který by do roku 2025 zcela zakázal skládkování, ale zde nastává ona pověstná
otázka - kam s ním? Upřímně řečeno, skládkování, kterým našim dětem zanechávéme pod
zemí poklad ve formě ekologické bomby je sám o sobě děsivý. Mimoto krajina kolem nás
má jen určitou absorpci a nikdo nechce mít bydlení na dohled od skládky odpadu.
Jediná alternativa jsou tak spalovny odpadu a zde nastává problém. Malešická spalovna
nemá dostatečnou kapacitu ani na spálení odpadu z hlavního města, nejbl ižší další
spalovny jsou několik desítek kilometrů daleko - a všude žijí l idé, kteří produkují odpady.
Stavba nové spalovny je samozřejmě citl ivá - řekněme dokonce politická záležitost, jakkoli
jsou emisní l imity z těchto zařízení nesrovnatelně lepší, než třeba z rodinného domu který
topí pevnými palivy. K vyhazování odpadů přistupuje drtivá většina obyvatel stejně -
vyhodíme jej, a maximálně si pomyslíme, že se "někam odveze" a "ztratí". . . . . Přesto se
každého půl roku při svozu velkoobjemového odpadu nestačím divit, kol ik odpadu ještě
vedle pravidelného týdenního svozu dokážeme vyprodukovat. Otázkou ekologické likvidace
všech odpadů, o které se mluví j iž od devadesátých let se s vážností, kterou by si problém
zasloužil , zatím nikdo nezabývá. To není poplašná zpráva, to je fakt, o kterém se
přesvědčuji při jednáních na krasjkém úřadě i na ministerstvech. A tak jediné, co se dá s
j istotou říci je, že ceny za odpad se budou výrazně zvyšovat, úměrně tomu, jak se bude
zvyšovat cena skládkovného a následně i cena, za kterou bude nutno vybudovat například
nové spalovny. Je to bohužel daň, kterou přináší náš konzumní způsob života. . .
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"Čarodějnice" v Mukařově

Pálení čarodějnic - zvyk, který je v našich myslích asi nejvíce spojen s příchodem jara.
Svůj magický půvab má tento večer možná i proto, že jeho historie sahá hluboko do
minulosti , do dob starých Keltů, kteří obývali i naše území. Ostatně, je velmi pravdě-
podobné, že do dnešních dní přetrvávající slavnostní zapalování hranic souvisí s jedním z
nejhlavnějších keltských svátků – Beltine. Až později , v době vlivu křesťanské církve se noc
začala nazývat Fil ipojakubská, dle církevních svátků sv. Fi l ipa a Jakuba vycházející na
začátek května.
Projedete-l i tento večer městy a vesnicemi v naší zemi, zcela určitě najdete téměř ve všech
z nich zapálené vatry se spoustou přihlížejících. Nenapadá mne jiný svátek, kdy je tol ik
dospělých a dětí v jeden večer mimo své domovy a nechává se ovlivnit magickou září ohně
i kouzlem atmosféry této noci.
A velmi mne těší, že tuto tradici se daří udržovat bez umělého přikrašlování téměř všude.
Hlavně však oceňuji , že se přípravě této akce stále věnuje nemálo dobrovolníků a i u nás je
příprava čarodějnic j iž desítky let tradičně spojena s činností dobrovolných hasičů, kteří - co
moje paměť sahá, zajišťují vše od přípravy dřeva, hranice i májky, až po následný program
pro děti a dospělé. J iž léta je tato akce samozřejmě podporována i ze strany obce, neboť
společným zájmem nás všech je, aby se akce návštěvníkům líbi la a odcházeli z ní
spokojeni.
K tomu letos napomohlo i počasí a tak na stovky malých i velkých návštěvníků čekal
zajímavý program a bohatá nabídka občerstvení pod slunečnou oblohou. Příjemný pod-
večer se pak až do půlnoci nesl v přátelské atmosféře, zpestřené opékáním buřtů,
soutěžemi pro děti a živou country hudbou k poslechu a tanci.
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Na letošní dětský den s hasiči v Mukařově se podaři lo mimojiné dojednat ukázky
kynologické a pyrotechnické jednotky Policie ČR, které ochotně předváděli po celou dobu
akce její příslušníci, společně s psovody z kynologického cvičiště Strašín. Malí a velcí
návštěvníci tak měli možnost shlédnout nejen ukázky práce se psy, ale i pestrou škálu
zbraní a munice, kompletní pyrotechnický oblek, který si mohl každý osobně vyzkoušet, a
velkým lákadlem jistě byl i obrněný transportér, který si každý mohl prohlédnout zvenku i
zevnitř. Děkujeme za zajímavou ukázku a příští rok se těšíme na viděnou.


