
 
Ukliďte si a pobavte se          

Vítek Šoupal, Mukařov-sko 

Ani jsme se ještě nestačili se zimou 
pořádně potkat a je tu jaro. Někteří si už 
začali uklízet na zahrádkách. Stříhat 
stromky, odkrývat záhony, hrabat či 
vyčesávat trávu.  

Spolu s těmi, kteří se starají i o to, jak to 
vypadá za jejich plotem jsme i letos připravili 
dobrovolnou brigádu ke Dni země pod 
názvem: "Den země za dveřmi a za plotem", 
která bude spojena také s velkoobjemovými 
kontejnery. Více v kalendáři na stránce 8.  

Až si zahrádku a předzahrádku uklidíte, 
nezapomeňte ji přihlásit do soutěže o 
Nejkrásnější (před)zahrádku Mukařov-ska. 
Vítězové letošního 2. ročníku obdrží bohaté 
ceny, podobně jako ti v loňském roce (str. 7).  

Z kulturního dění v nadcházejících 
měsících byste si neměli nechat ujít diva-
delní představení v Sokolovně, nebo country 
bál v Montgomery. Proč jezdit do Prahy za 
draho za zábavou, když to jde i tady u nás.  

Na přelomu dubna a května nebudeme  
slavit jen výročí 4 let fungování webových 
stránek obce www.mukarov.cz, ale hlavně tu 
budou Čarodějnice. Tak jako loni i letos se 
spojili Hasiči, Mukařov-sko, Obec, Sokol a 
Škola. Jak se můžete přesvědčit v kalendáři 
(str. 8) o zajímavý program pro děti i dospělé 
nebude nouze. Oslavy filipojakubské noci se 
budou konat také na Žernovce u Uzlů.   

S ohledem na to, že toto číslo vyjde okolo 
apríla, mám na závěr tohoto úvodníku pro 
Vás jeden černý vtip a přeji Vám všem 
prosluněné jaro.  
Váš horoskop na zítřejší den:  
"Zítra Vás budou všichni jenom chválit, na 
rukou nosit a zahrnovat květinami." 

              … jóóó, pohřeb už je takovej 

 
 
Přijďte do divadla 
20. dubna od 19:30  
v sokolovně Mukařov        

Jednání s umělec-
kým sdružením Marvin, o kterém jsme 
psali v úvodníku minulého čísla, dopadla 
k naší spokojenosti. 

U.s. Marvin uvede v mukařovské soko-
lovně v pátek 20. dubna od 19:30 před-
stavení Chic, semaforskou hru se zpěvy, 
kterou původně na sklonku padesátých let 
začal psát Jiří Suchý. Hra byla dokončena 
až v novém tisíciletí Miroslavem Černým. 

Podtitul hry hovoří za vše – hudební 
komedie o tom, že i ten nejposlednější má 
právo realizovat své sny. Ve hře zazní 
semaforské i jiné písničky. Přijďte s námi 
přivítat v Mukařově divadlo! (jšo) 
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Starosti starosty 

Rudolf Semanský, starosta 

Vždy, když nadejde čas pro psaní 
příspěvku do nového čísla Mukařov-ska, 
říkám si, o čem budu psát, abych se příliš 
neopakoval. Naneštěstí se však pokaždé 
najde nové téma. 

Ne úplně novým, ale poměrně vážným 
problémem jsou krádeže mříží na 
kanalizačních šachtách. Nejedná se 
v žádném případě o ojedinělou věc, i když 
často bývá za „krádeží“ spíš jen klukovina, 
kdy mříž skončí jen za plotem. 

Ale i tak může mít tento „hrdinský čin“ 
za následek vážné zranění kohokoli z nás, 
v nejhorším případě i dětí. Protože začínám 
mít obavu, že pro někoho může být 
představa o pádu do kanálové šachty 
vrcholem zábavy, na několika opakujících se 
místech jsem nechal již v loňském roce 
mříže přivařit. Letos však roste počet již 
zmiňovaných krádeží a to zřejmě skupinami 
po obci kroužících soukromých sběračů 
kovu. I když to píši nerad, svůj díl viny na 
tom mají i občané, kteří železný šrot 
záměrně odkládají do ulice před domy a 
očekávají, že jej „sběrači“ odvezou. Zde se 
však dopouštějí přestupku proti vyhlášce i 
zákonu o nakládání s odpady, stejně jako 
„firmy“, které šrot sváží, neboť v jejich 
případě se jedná o nedovolené podnikání na 
území obce, které nezřídka končí tím, že si 
sběrači pro železo vlezou až do zahrady nebo 
si přilepší mříží od kanálu.  

Určitou výhodou (někdy) života na 
vesnici bylo, že si lidé všímali věcí kolem 
sebe – vzpomínám si, že nám málokdy 
nějaká větší klukovina prošla bez následků 
a nebo že každá podezřelá osoba v obci byla 
sledována ostřížím zrakem od domu k domu 
– což neznamená, že volám po „starém 
pořádku“, ale myslím, že výsledek naší 
lhostejnosti dnes vidíme kolem sebe: 
počmárané zdi, rozbité ploty, auta a motorky 
létající po obci jak o velké ceně, vysypané 
kontejnery, odpad po lesích a příkopech, 
vykradená auta, a vadí to už jen tomu, koho 
se to opravdu týká. 

Už ani nepočítám, kolikrát jsem 
vyprovázel podobná individua za hranice 
katastru nebo naší mládeži za odměnu zadal 
dobrovolnou práci pro obec, ale vše se 
uhlídat nedá. Myslím, že pozorný k dění 
kolem sebe by měl být každý.. 

Rád bych se ještě vrátil ke článku 
v minulém čísle, kde jsem se zmínil, že 
v obci probíhala kontrola kanalizace – při té 
příležitosti totiž došlo k porovnání plátců 
stočného a to nejen u gravitační, ale i u 
tlakové kanalizace. Výsledky jsou 
každopádně zajímavé, protože z nich 
vyplývá, že některé domy, ač připojené na 
kanalizaci, stočné neplatí. Důvody, proč se 
tak děje, se liší. Někdo neplatí z důvodu 
nesprávného měřícího zařízení, někdo 
záměrně, někdo z nevědomosti. Jste-li tedy 
připojeni, a nedostáváte účty za stočné (týká 
se jen občanů napojených na ČOV 
Mukařov), někde je chyba. Dříve ale, než 
začneme rozesílat výzvy k úhradě dlužných 
částek, je možnost dohodnout způsob řešení 
přímo na OÚ Mukařov. Tento postup by měli 
ocenit zejména platiči, protože v ceně 
stočného jsou rozpočítány i náklady na 
čištění odpadních vod od neplatičů.  

Dalším výrazným faktorem ovlivňujícím 
cenu stočného je odvoz kalů z čistírny 
odpadních vod. Ten probíhá téměř denně a 
to v důsledku neexistujícího zařízení pro 
zahušťování kalu. I proto dojde v měsíci 
dubnu k tzv. intenzifikaci ČOV, kdy bude 
mj. toto zařízení nainstalováno. Jedním  
z pozitiv by mělo být i znatelně (v řádu 
násobků) méně časté odvážení kalů, což 
také zásadně odlehčí příjezdové komunikaci 
– ul. Lesní, která je tímto provozem značně 
zatěžována. 

 

Vyměňte si staré řidičské 
průkazy 

Řidičské průka-
zy vydané od 1.7. 
1964 do 31.12. 
1993 jsou jejich 
držitelé povinni 
vyměnit do 31. prosince 2007. Výměnu 
můžete provést na Odboru správních agend 
a dopravy v Říčanech, který sídlí od podzimu 
v nových prostorách na Komenského 
náměstí 1619, (Budova F - Říčany). 
Výměna je osvobozena od správního 
poplatku. Nový ŘP Vám bude vystaven do 
15-20 dnů. Nenechávejte výměnu průkazu 
na poslední chvíli! Ušetříte si tím čekání ve 
frontě a stresu.             (všo) 
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Studny a nový zákon 

Jaroslava Stárková, zastupitelstvo 
 

Zákonem z r. 2004 bylo stanoveno, že platnost povolení 
k odběru podzemních a povrchových vod, která nabyla právní moci 
před datem 1.1.2002, končí dnem 1.1.2008. Toto ustanovení však 
neplatí pro povolení k odběrům podzemních vod ze zdrojů určených 
pro individuální zásobování domácností pitnou vodou (studny, 
vrty), a to v místě trvalého bydlení i v místě rekreačního objektu. 

Pokud tedy máte povolení k odběru, v němž je uveden účel odběru pro individuální 
zásobování domácnosti pitnou vodou (např. k vaření, zalévání zahrady, mytí vozidla, apod.) 
nebo je použita jiná formulace vyjadřující tento účel, platnost povolení dnem 1.1.2008 
nezaniká. Za povolený odběr po 1.1.2008 se považuje i odběr ze studny vybudované před 
1.1.1955, i když nemáte žádné povolení, neboť v té době žádné rozhodnutí v listinné podobě 
vydáno být nemuselo. Postačuje vaše prohlášení, že zdroj slouží k individuálnímu zásobování 
domácnosti pitnou vodou. Stáří studny je možno prokázat např. dokumentací ke stavbě, u 
které je studna umístěna, svědecká výpověď apod. Důkazní břemeno v případě event. kontroly 
leží na správním orgánu. V obou výše popsaných případech tedy nemusíte cokoliv podnikat. 

Jinak je tomu, pokud máte studnu vybudovanou po 1.1.1955 a nemáte povolení k odběru. 
Odebírat podzemní vodu ze zdroje vybudovaného po uvedeném datu lze pouze na základě 
platného povolení příslušného správního orgánu (vodohospodářského, popř. dnes 
vodoprávního úřadu). Je proto nezbytné co nejdříve o vydání povolení požádat, v našem 
případě na MěÚ Říčany. Pokud studnu nevyužíváte, žádat nemusíte, neboť povolení k odběru 
musí mít pouze ten, kdo podzemní vodu skutečně odebírá. 

Závěrem jedno upozornění: O individuální zásobování domácnosti pitnou vodou se nejedná 
v případě odběru vody pro provozovny v místě trvalého bydlení nebo rekreačního objektu 
(kadeřnictví, pohostinství, truhlářství apod.) v souvislosti s výkonem podnikatelské činnosti. 
V tomto případě platí omezení platnosti povolení k odběru dnem 1.1.2008. 

 
 

 
 
Přijmeme pracovníka do skladu
a pro údržbu areálu v Oticích. 
  

Nabízíme různorodou práci 
v malém kolektivu. Jednosměnný 
provoz bez sobot a nedělí. 
 
Kontakt: pan Jeřábek 

 603 899 904  

 
Tel.  605 83 84 85                            
http://radimsky.vyrobce.cz  
  

Lukáš Radimský 
umělecko - řemeslné zpracování kovů 

Žernovka - Horka 
 
 
práce kovářské                       pasířská výroba 
a zámečnické                          a opravy 
výroba a svařování                   svícnů, svítidel a doplňků  
mříže, vrata, brány, nápisy       z barevných  kovů 

www.domymukarov.cz      Spěchá!
 

 Přijmeme zedníky a pomocné síly na stavbu 
rodinných domů. Volejte: p.Horák 736 647 106
 Přijmeme 1 osobu na prezentaci RD o víken-
dech. Volejte: pí. Svojtková - 603 572 330  

Hledám spolehlivého člověka na sekání trávy a 
keřů na chatě u Louňovic za rybníkem Požár 
2-3x za měsíc, po celou sezonu. Sekačku a el. 
nůžky mám. Zahrada cca 600m2. Dohoda možná 
i na menší údržbu a opravy. Tel: 777 167 686  
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Stožár Vodafone 

Jan Kašpar, místostarosta 

Jak již možná víte, předchozí 
zastupitelstvo obce schválilo výstavbu 
stožáru (BTS) mobilního operátora 
Vodafone. Stožár by měl stát v obecním 
lese mezi mukařovským rybníkem 
(dřívější požární nádrží) a cestou do 
Babic. S jeho vybudováním se počítalo 
v 2. čtvrtletí roku 2007. 

Při posledním jednání s Vodafone jsme 
za obec dohodli posunutí stožáru ještě blíže 
k babické cestě, tak aby byl dále od 
Mukařova a nebyl tolik na očích. Kromě 
finančního přijmu pro obec za pronájem 
pozemku jsou zde i další výhody, ze kterých 
budou těžit občané Mukařov-ska: 
1. vylepšení pokrytí signálu mobilních 

operátorů v Mukařově - v současné době 
je v některých místech Mukařova pokrytí 
nedostatečné, což má za následek 
nekvalitní hovory, případně přerušování 
hovorů zejména uvnitř budov;  

2. kromě Vodafonu, který stavbu 
financuje, registrujeme i zájem ze strany 
T-Mobile o sdílení věže, z čehož vyplývá, 
že i T-Mobile má v Mukařově zájem o 
zlepšení stávající situace - věž bude 
sdílena i konkurencí a tím je vyloučeno, 
že bude v blízkosti věže do budoucna 
snaha o postavení dalšího stožáru (jako 
se tomu stalo na jiných místech 
republiky); 

3. na věž bude umístěno zařízení pro šíření 
levného obecního internetu v 
Mukařově (Komunitní síť Mnichovicka) a 
tím se zlepší i dostupnost této služby; 

4. věž bude umístěna v lese tak, aby co 
nejméně narušila okolní ráz krajiny a 
přitom splnila svoji veřejně prospěšnou 
funkci; 

5. stávající komunikace vedoucí kolem 
věže bude po dohodě s plynárnami 
upravena, příp. zpevněna (pod cestou 
vede středotlaký plynovod a bude tedy 
záležet i na vyjádření plynáren). 

Na internetu www.volny.cz/mukarov-sko 
si můžete prohlédnout i obrázky, jak vypadá 
Mukařov z již vybudované věže. 

Autobusová doprava 
Přemek Zima, zastupitelstvo 

Mezi občany zaznívají hlasy, že zde 
jezdí málo autobusů. Rád bych k tomuto 
uvedl několik skutečností. 

V obci Mukařov, stejně 
jako ve všech blízkých i 
vzdálených obcích regionu, 
je autobusová doprava 
zaštítěna společností 
ROPID (Regionální Organi-
zátor Pražské Integrované 
Dopravy – příspěvková 

společnost). Četnost linek a časových 
intervalů mezi jednotlivými spoji je dána 
trasou, kudy spoj vede a také vytížeností. O 
tom rozhoduje ROPID na základě jednání s 
orgány Středočeského kraje. Z lokálního 
pohledu jde de facto o monopol, což je 
nepochybně přitěžující skutečností ve 
vyjednávání o podobě spojů. 

Mimo jízdného, které si každý hradí, je 
provoz všech linek, včetně tzv. školních 
autobusů, dotován jednak z prostředků 
Středočeského kraje a také samotnými 
obcemi, ve kterých autobusy zastavují.  

Obcím se tento systém příliš nelíbí, 
neboť vlastně dotují podnikatelskou ztrátu 
soukromému subjektu. Na druhou stranu 
ovšem ROPID (jako mnoho dalších veřejných 
dopravců) poskytuje veřejnou službu, která 
při zachování určité kvality, frekvence a 
cenové dostupnosti spojení je často ztrátová. 

Obec musí tedy přispívat na úhradu 
provozní ztráty ROPIDu z titulu rozdílu 
jízdného a skutečných nákladů, ať už 
autobusem jezdíte nebo ne. Ročně činí 
příspěvek více než 300.000,- Kč.  

Již jednou došlo k odporu Mukařova 
vůči tomuto systému, ale zůstal bez podpory 
ostatních obcí a jedna linka byla nakonec ze 
Srbína odkloněna přes Tehovec, kam až do 
té doby ovšem autobus nejezdil vůbec.  

Závěrem jen dodám, že máme velké 
štěstí, že Mukařov leží na třech hlavních 
autobusových trasách a že dík ROPIDu 
autobusy jezdí včas a jízdenka Vám navíc 
platí i ve městě.  

Jízdní řády autobusů a vyhledávání  
v nich naleznete na webových stránkách: 
http://www.dpp.cz/idos      
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Výstavba kruhového objezdu na Budech - stav březen 2007 

Jan Kašpar, místostarosta 

Kdo sleduje přípravu podmínek a zpracování projektové dokumentace pro výstavbu 
kruhového či lépe svým tvarem oválného objezdu na frekventované křižovatce Na 
Budech jistě ví, jaké úsilí stávající vedení obce věnuje realizaci tohoto projektu. Už od 
loňského léta je však jasné, že jedinou dotčenou stranou (tj. stranou jejíž pozemek je 
zahrnut do projektu), která se se svými námitkami vlastně vyjádřila k projektu záporně, 
jsou manželé Holovští. 

Přes veškerou snahu zvrátit jejich nepochopitelné negativní stanovisko (zahrnující i nabídky 
kompenzací ze strany obce) bylo nakonec nutno v projektu udělat takové změny, aby deformací 
tvaru ramene křižovatky a částečnou úpravou pěší dopravy v prostoru křižovatky bylo 
dosaženo stavu, kdy pozemek Holovských nebude 
předmětem trvalého ani dočasného záboru, tj. nebude 
pozemkem dotčeným stavbou! V předcházejících dnech 
tak bylo úpravou projektu doplněno podání a požádáno k 
obnovení územního řízení. 

Před vydáním územního rozhodnutí mají všechny 
dotčené strany možnost seznámit se s předloženou 
dokumentací a případně vyjádřit své připomínky. Za tímto 
účelem svolává Stavební úřad doplňující ústní jednání 
10.dubna t.r. Přejme si za všechny občany a uživatele této 
komplikované a nebezpečné křižovatky, aby nic nebránilo 
k vydání územního rozhodnutí, jako důležitého kroku pro 
doufejme realizaci objezdu ještě v letošním roce. 

 
 

Mukařov v době mého dětství        Jiří Šoupal, chatař 
Co dnes už dávno zmizelo? Pamatuji v krásných dnech letních prázdnin na srnky a zajíce 

pasoucí se navečer při okraji lesa na loukách, na vůni mateřídoušky, na zlátnoucí obilí 
v místech Dubiny a nad ním zpívajícího skřivánka, na poletující čejky chránící svá hnízda, na 
žabí koncerty od rybníků, na čistý potůček v lese a v něm rybky a raky. 

Vzpomínám na koupání v Louňováku, v jehož vodě bylo vidět skoro až na dno, na 
mukařovské poutě lemující kostel. Na lesy čisté bez černých skládek, plastů a odpadků z lidské 
hlouposti, kde místní chlapi dobývali pařezy na zimní topení. Na lesy plné borůvek, hub, 
klepání datla, kukání kukačky a autority hajného, který jimi velmi často procházel. 

Dnes toto vzpomínání zní už jako úvod do pohádky. Mnohé se změnilo. Člověk pro svůj 
život vymyslil spoustu krásných a užitečných věcí. Ale v té své produkci zanedbává základní 
pravidla chování k přírodě a svému okolí. I krásná oblast Mukařovska je jeho zápornou 
činností poznamenána. Jsou mezi námi bohužel takoví jedinci, kteří koeficientem své inteligen-
ce tento velký nešvar dokazují. Ve středověku to řešili pranýřem. Co na to máme dnes? 

Příroda byla kolem daleko větší a čistší než dnes. Ještě sice je! Ale ty zbytky, které nám 
zůstaly, bychom měli úpěnlivěji chránit. Neničme vědomě ty krásné ostrůvky, které podléhají 
čím dál tím víc lidské bezohlednosti a lhostejnosti, a jsou stále menší a menší... 

Výsledky internetové ankety 
Jak by se podle Vás měla řešit 

situace na křižovatce na Budech 
 
Kruhový objezd  80,2 %   (73) 
 

Upravená průběž- 
ná křižovatka    3,3 %   ( 3 )  
 

Neřešit a nechat,  
tak jak je   12,1 %   (11) 
 

Je mi to jedno    4,4 %   ( 4 ) 
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IKT Centrum Vás zve 
   Jana Novotná, ředitelka ZŠ Mukařov 

Již od září slouží naší škole IKT 
Centrum, které je vybavené 16 moderními 
počítači a interaktivní tabulí. Zatím je tato 
učebna využívána především ve výuce,  
ale v odpoledních hodinách zde probíhají 
zájmové kroužky pro menší i starší děti. 

Dva dny v 
týdnu (středa a 
čtvrtek) nabízí 
toto centrum 
služby také 
pro veřejnost. 

Zájem naší veřejnosti není ale zatím velký. 
Nabízíme prostory ke školení  jak pro 
jednotlivce, tak pro pracovní kolektivy. 
Podrobnější informace lze nalézt na našich 
stránkách www.volny.cz/skola-mukarov. 
Telefonické rezervace na čísle 731 449 243. 

 
 

Hasiči ve školce 
  Michal Pokorný, SDH Mukařov 

V pátek 16.3.2007 navštívili zástupci 
SDH Mukařov mateřskou školu v Mukařově. 
Důvodem k návštěvě bylo předání ceny za  
1. místo ve  výtvarné soutěži, která proběhla 
na přelomu loňského roku. Vítězka soutěže 
Martina Profotová obdržela knihu s 
věnováním. 

Ani ostatní děti nepřišly zkrátka a za 
svou snahu dostaly sladkosti. Nejhezčí 
obrázky dětí jsme zarámovali a vyzdobili jimi 
hasičárnu. Děti si je budou moci 
prohlédnout při návštěvě Požárního domu, 
kterou připravujeme ještě před ukončením 
tohoto školního roku.  

Fotografie z lyžařského výcviku ZŠ Mukařov 
 

 

Mukařovský fotbal    Zdeněk Týce 
Termíny akcí na hřišti v Mukařově: 
 

Utkání „A“ mužstva: 
31.3. (16.00) Mukařov – Hrusice 
14.4. (16.30) Mukařov – Radošovice 
12.5. (17.00) Mukařov – Kostelec u Kř. 
26.5. (17.00) Mukařov – Říčany 
 

Utkání „B“ mužstva: 
  7.4. (13.30)  Mukařov B – Mirošovice B 
14.4. (13.30)  Mukařov B – Kamenice B 
28.4. (14.00)  Mukařov B – Senohraby B 
12.5. (14.00)  Mukařov B – Hrusice B 
26.5. (14.00)  Mukařov B – Struhařov B 
 

Utkání žáků: 
  7.4. (10.15)  Mukařov – Babice 
14.4. (10.15)  Mukařov – Březí 
21.4. (10.15)  Mukařov – Kunice 
  5.5. (10.15)  Mukařov – Mnichovice 
12.5. (10.15)  Mukařov – Strančice 
 

Utkání přípravky: 
15.4. (10.15)  Mukařov – Svojetice 
29.4. (10.15)  Mukařov – Kostelec u Kř. 
  6.5. (10.15)  Mukařov – Pacov 
13.5. (10.15)  Mukařov – Dobřejovice 
27.5. (10.15)  Mukařov – Kunice  
 
Výsledky přípravných zápasů dospělých: 
Cerhenice – Mukařov   2 : 2     ( 0 : 2 ) 
Mukařov – Jevany        4 : 2     ( 3 : 0 ) 
Mukařov – Davle          7 : 4     ( 3 : 1 ) 
Vyžlovka – Mukařov     3 : 0     ( 0 : 0 ) 
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Plesová sezona v Mukařově  
      Alena Semanská, Mukařov 

Každoročně v únoru začíná v naší obci plesová 
sezona, kterou již tradičně zahajuje Sportovní ples. V 
letošním roce připadlo datum jeho konání v místní 
Sokolovně na 10. února. Účast byla hojná, tombola i 
nabídka občerstvení bohatá a návštěvníci se tak 
rozcházeli až v časných ranních hodinách.  

Milovníci plesů si pak podobnou akci mohli zopakovat 
přesně o měsíc později na Školním plese, kde se mj. 

představili v tanečním vystoupení žáci školy, velký úspěch pak mělo vystoupení „Cvičení žen z 
Doubku“ a v neposlední řadě pěvecké vystoupení ředitelky školy. Zajímavou hlavní cenou 
tomboly pak byla jedna z nejvíce pomalovaných školních lavic ve škole.  

Plesovou sezonu pro letošní rok uzavíral 23. března Hasičský bál, který pokaždé vede 
pomyslné žebříčky návštěvnosti. I když bylo letos vstupné trochu vyšší, bylo opět plno a 
organizátoři i hosté mohli být spokojeni nejen s bohatou tombolou, ale i s příjemnou 
atmosférou a dobrou hudbou. Takže - těšíme se zase za rok… 

 
 

Vyhlašujeme 2. ročník soutěže O nejkrásnější zahrádku 
tentokrát v hlavní roli předzahrádky, balkony, kvetoucí fasády 

           Martin Záhorský a Naďa Kuštová, Mukařov-sko 
 

S prodlužujícím se dnem a stoupajícími teplotami roztávají srdíčka všech milovníků přírody 
a to zvláště těch, kteří našli zálibu ve zkrášlování svých zahrádek. Po úspěchu loňského 
prvního ročníku, vyhlašuje občanské sdružení Mukařov-sko spolu s Obecním úřadem Mukařov 
již druhý ročník soutěže "O nejkrásnější zahradu Mukařov-ska". Hlavním motivem letošního 
ročníku je úprava před domem, předzahrádka, kvetoucí fasáda a okna. Přejeme všem 
pěstitelské úspěchy. 

 

N E J K R Á S N Ě J Š Í  
Z A H R Á D K A  
M u k a ř o v - s k a  
 
2. ročník soutěže  
 
Hodnotné ceny pro 3 nejlepší 
 
Příjem přihlášek: 
 a) poštou:   Martin Záhorský, předseda poroty,  
   Obecní 37, 251 62 - Mukařov,  
 b) emailem:  web@mukarov.cz,          
 c) osobně:    Obecní úřad Mukařov 
 
Čestný člen poroty pan Zdenek Kisembauer, 
vedoucího Dendrologické zahrady v Průhonicích.  

Přihlášky do: 15. června 2007 
 

Užší finále:   16.6. – 1.7. 
  (Prohlídky a hodnocení 10-ti 
 "nej" před-zahrad porotou) 
 

Vyhlášení:   10. července  
 
Podmínky soutěže: 
 Do soutěže budou zařazeny 
všechny zahrady z Mukařova, Srbína 
a Žernovky jejichž fotografie budou 
doručené do stanoveného data (na 
zadní stranu fotografie napište Vaše 
jméno, příjmení, adresu, telefon a 
připojte svůj podpis jako souhlas s 
jejich zveřejněním). 
 Pokud nemůžete sami Vaši 
zahrádku vyfotit, přihlaste se 
telefonicky na čísle 603 400 525. 



                    –  dvouměsíčník pro Mukařov, Srbín a Žernovku                                                    Strana 8 

 

!           !!!

Kalendář Mukařov-ska 
Duben                                    . 
  1.  Soutěž mladých  

hasičů „Mukařovský  
uzel“ – 2. ročník 
– Sokolovna Mukařov  

  9.  Velikonoční pondělí  
aneb pojďte s námi 
na koledu – Montgomery Žernovka 

14. Turnaj v Cricketu – Montgomery (16:00) 
14.–15.  Den země za dveřmi a za plotem 

jarní dobrovolný víkendový úklid  
obce + velkoobjemové kontejnery  
Mukařov (zahr. areál), Srbín (náves), Žernovka 
(hasičárna) 

17.  Veřejné zasedání zastupitelstva  
– Sokolovna Mukařov (18:00) 

20.  Den země ZŠ Mukařov  
 

20.  Divadelní představení umělecké 
sdružení Marvin zahraje hru Chic  
– Sokolovna Mukařov (19:30) 
 

21. Country bál – Montgomery Žernovka 
30.   Čarodějnice –  Sokolovna Mukařov  

 15:00 průvod masek 
 18:00 oheň + májka  

30.   Čarodějnice na Žernovce-Louka u Uzlů 
 

Květen                                   . 
  1.  Svátek práce –  státní svátek 
  5.  Turnaj v šipkách (16:00) + Country bál – 

BESSONI (20:00)  Montgomery Žernovka 
  7.  Ředitelské volno – ZŠ Mukařov 
  8.  Den osvobození – státní svátek 
  9. Focení tříd – ZŠ Mukařov 
12.–13. Vepřová kolena mnoha chutí 

– Montgomery Žernovka (14:00) 
19. Turnaj ve stolním tenise – Montgomery 

Žernovka (14:00) 
24. Školní akademie ZŠ Mukařov (16:00)  
 

Červen            . 
  1.  Dětský den ZŠ Mukařov 
  2.  Mukařovská kecka – 31. ročník Pochoduje 

se  na trasách 7, 15, 25 km  
  2.  Dětský den Mukařov a Žernovka 


