
 
Desítka vprostřed léta          

Vítek Šoupal, Mukařov-sko 

Parné dny, kdy padal jeden teplotní 
rekord za druhým, vystřídaly bouřky a 
deště a pak se zase počasí umoudřilo –
jako v aprílu. Na letní počasí už skoro ani 
není spolehnutí. Na co se ale spolehnout 
můžete, je náš časopis Mukařov-sko.  

 

Dostává se Vám do rukou v polovině 
prázdnin, uprostřed sezóny dovolených. 
Jedná se o tak trochu jubilejní číslo. Název 
úvodníku "10-ka vprostřed léta" neznamená 
dobře vychlazený desetistupňový chmelový 
mok, ale jubilejní 10. číslo dvouměsíčníku.  

 

Jednoduchým propočtem Vám vyjde, že 
100. čísla se dočkáme v létě roku 2022. Jaké 
asi budou naše obce za 15 let?  

 
Ač se to nezdá, rozhoduje se o tom už 

dnes. Svou budoucnost máme ve svých 
rukou. Podobně jako vzduchoplavci, kteří se 
svými balóny vzlétli z Charitní louky na 
počátku června.   

Dobrý vítr Vám/nám všem! 
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Dvouměsíčník pro Mukařov, Srbín a Žernovku 

Mateřské centrum v Mukařově – jste pro? 
Jana Šoupalová, Mukařov-sko 

Na internetu jsme se tentokrát v rámci pravidelné ankety zajímali, zda byste 
využívali Mateřské centrum. Do poloviny července hlasovalo 46 lidí a (A) 22% se chtělo 
podílet na činnosti centra, stejný počet se pak přikláněl buď k možnosti navštěvovat 
centrum (B) často nebo (C) pouze občas, pouze (D) 34% nemělo o činnost centra zájem.  

Co dodat? Jen ve zkratce se omlouvám za diskriminaci tatínků, kteří se mi do zkráceného 
zadání ankety "nevměstnali". Pokud bude podobné centrum v Mukařově otevřeno, jistě budou 
vítány děti s jakýmkoli doprovodem, tedy 
tatínky a prarodiče nevyjímaje.  

Tím průzkum zájmu o podobné zařízení  
v Mukařově nekončí. 46 lidí není průkazný 
vzorek a navíc nevím, zda se k internetu 
dostanou právě ti, kdo by centra využívali 
nejvíce. Pokud tedy vás toto téma zajímá, 
obraťte se na adresu redakce/sdružení  
(mukarov-sko@volny.cz).  

Naše cíle nemusí být nijak skromné. 
Iniciativě se meze nekladou a pod záštitou 
občanského sdružení bychom mohli usilovat i 
o finanční podporu z různých dotačních zdrojů. 
Chce to jen dát se dohromady a přiložit ruku 
k dílu.  

Těším se na Vaše podněty! 
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Starosti starosty 

Rudolf Semanský, starosta 

Utekly další dva měsíce a opět se setkáváme na stránkách našeho dvouměsíčníku nad 
některými problémy, které přináší život v obci. Chci využít této příležitosti a rád bych se 
ještě jednou vrátil k problematice komunálního odpadu a rozmístění kontejnerů v obci, 
resp. k posílení stávajících míst o další stanoviště a o kontejnery na směsný komunální 
odpad.  

Důvodem byla samozřejmě nejen snaha o snížení počtu 
černých skládek, odpadků po příkopech, lesích apod., ale 
zejména povinnost vybrat poplatek za komunální odpad i od 
majitelů rekreačních objektů a za tento poplatek nabídnout 
možnost likvidace tohoto odpadu. Již dnes můžeme říci, že 
většina majitelů rekreačních objektů se k této povinnosti 
postavila odpovědně a poplatek uhradili již před začátkem letní 
sezony. Ovšem není asi nijak překvapivé, že do kontejnerů velice 
pravděpodobně přispívají svým odpadem i ti, kteří zatím 
poplatek neuhradili a využívají tento systém na úkor těch, kteří 

- i když třeba neradi - svoji povinnost splnili. Pro nás to znamená, že budeme nuceni si 
v průběhu prázdnin vzít seznam takových hříšníků a osobně je navštívit např. o víkendu 
s dotazem, co je vede k tomu, že odmítají poplatek hradit. Že má celá akce smysl dokazuje 
nejen to, že většina chatařů problém obce z komunálním odpadem pochopila, ale i to, že 
kontejnery jsou skutečně využívány, někdy až překvapivě, uvědomíme-li si, že jsme se často 
setkávali s tvrzením, že rekreanti buď žádný odpad neprodukují nebo jej vozí do Prahy. 

www.jaktridit.cz

Jediná naše obava trochu pramení z toho, zda se situace rapidně nezhorší poté, co budou 
kontejnery po skončení letního období staženy a zůstanou zde jen kontejnery na tříděný odpad. 

 

Jak jste si jistě všimli, také jsme se snažili dostát některým ze svých předvolebních slibů již 
v letošním roce a tak průběžně dochází k opravám poškozených komunikací zničených jednak 
po výstavbě plynu a kanalizace a potom také díky výstavbě v nových lokalitách. 

Mezi nejrozsáhlejší opravu patří úsek komunikace Na pískách od vjezdu z ul. Choceradská, 
kde je opraven povrch v celé šíři, dále v ulici Nad Obcí – oboje v části Srbín a pak také v části 
ulic Vodní, Spojovací a křižovatka ulice Smrková.  Oprava povrchu těchto cest snad výrazně 
přispěje k lepšímu vzhledu naší obce a k větší spokojenosti těch, kterým slouží 
především…tedy našich obyvatelů. 

Už snad jen jako úsměvné lze označit to, že se opět našli někteří z nás, kteří s opravami 
nejsou spokojeni a předem vědí, že se to mělo udělat jinak, jinde, případně s jiným sklonem 
vozovky, protože – co když jim poteče voda ze silnice do zahrádky. 

I přes omezený rozpočet, vzniklý zejména nutností rekonstrukce kotelny základní školy, 
chceme ještě v letošním roce v průběhu podzimu nechat opravit nově vzniklé výtluky, a to 
mobilní jednotkou s litým asfaltem. Dále by měla probíhat oprava ulice Českobrodská a to v 
návaznosti na opravu celého úseku od Brodu až po Mukařov, a v rámci těchto oprav je 
přislíbena i oprava povrchu autobusové zastávky u základní školy. 

Když už jsem zmínil rekonstrukci kotelny školy, o které se více dočtete na jiném místě, 
musím připomenout, že tento problém se měl a mohl řešit již před lety, kdy byly ještě formou 
dotačních titulů tyto akce podporovány a existovala zde i jistá nabídka spolufinancování od 
distributora plynu. Dnes bohužel stojíme před faktem, že budeme muset utratit více než 
3.300.000,- Kč za tuto rekonstrukci a většinu projektů pro letošní rok jsme proto museli 
omezit nebo zmrazit. 

Přeji Vám krásný zbytek léta. 
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Schválený Územní plán obce Mukařov – a co dál? 

Jan Kašpar, místostarosta 

Nebouchalo šampaňské ani neprskal ohňostroj. 
Spíše bylo cítit na mimořádném zastupitelstvu obce 
Mukařov 3. července, které posuzovalo návrh 
územního plánu a k němu poslední námitky a 
připomínky, obrovskou úlevu. Že je možné 
konstatovat: územní plán byl schválen.  

V terminologii zákona č. 183/2006 Sb. (stavební 
zákon) bychom měli správně napsat, že byl "vydán 
územní plán", ale v praktickém životě se bude říkat, že 
obec má schválený územní plán. Otázka v nadpisu 
článku není samoúčelná. Co dál, respektive jak územní 
plán dále využívat pro další rozvoj obce? 

První zadání územního plánu bylo zpracováno již v roce 1995!, vývojem legislativy však bylo 
nutné zadání územního plánu upravit tak, aby koncem roku 2004 mohlo začít veřejné 
projednání konceptu územního plánu. Podle tohoto konceptu se územní plán vytvářel až do 
dnešní podoby. Dnes, kdy jsou ve výkresech barevně zakreslena zastavěná území i území, kde 
se má v nejbližších letech (měsících?) stavět, kde by měly být postaveny objekty veřejně 
prospěšných staveb, kudy by měly vést nové místní komunikace, chodníky, ale také kde se 
stavět nebude, protože příroda a vůbec životní prostředí mají také své zákonitosti, dnes se to 
zdá na těchto výkresech poměrně jednoduché. Když si však promítneme opakovaná a složitá 
jednání s desítkami institucí, majiteli pozemků, ochránců přírody, nebylo to jednoduché. 

Obsah známého úsloví: "Nelze v životě vyhověti lidem všem", byl mnohokrát oporou a 
vysvětlením, proč zrovna parcela dotyčného majitele nebyla zařazena do zastavěného území. 
Ano, právě proto, musel být (konečně) vypracován jakýsi řád, aby doposud chaotická výstavba 
bez zajištění návazností na zdroje vody, likvidaci odpadních vod, kvalitní komunikace atd., 
měla svá základní pravidla. Skeptici určitě namítnou, že už je pozdě, ale když se podíváte, kolik 
je v územním plánu navrženo rozvojových ploch k další zástavbě, jaký je stále zájem o bydlení 
v této nádherné lokalitě, pozdě určitě není. 

Jak tedy dál?? Textová část územního plánu popisuje současný i budoucí předpokládaný 
rozvoj obce, v části f) stanoví podmínky pro využití ploch. Na výkresech je možné v grafické 
podobě vyčíst nová zastavitelná území, veřejně prospěšné stavby, návrhy nových komunikací, 
inženýrských sítí. Nový stavební zákon a jeho prováděcí vyhlášky umožňují obcím, aby podle 
schváleného územního plánu uzavírala s majiteli, resp. investory nové zástavby "plánovací 
smlouvy", ve kterých budou přesně stanovena pravidla další výstavby. Je to nástroj k 
zabránění takové situace, kdy majitel parcely si postaví obydlí podle svých představ a pak bude 
jezdit léta blátivou cestou bez veřejného osvětlení, apod. Takto uzavřené plánovací smlouvy 
bude stavební úřad respektovat při vydávání stavebních povolení. Jenom pro představu: podle 
střízlivého odhadu by se na rozvojových plochách schválených všemi dotčenými institucemi 
měl zvýšit nárůst obce o 1320 !! obyvatel.  

Bude to náročná práce: zkoordinovat výstavbu nové čistírny odpadních vod (již dnes je 
kapacita jediné čistírny v obci naplněna), přivést vodovodní řad (ani jediný obecní zdroj vody 
není nevyčerpatelný), vybudovat přístupové komunikace s chodníky, ale i zajistit kapacitu 
školy a školky, obnovit historické centrum, vybudovat dětská hřiště, výhledově dům pro 
seniory. Není toho málo, je však nutné věřit, že stovky hodin a úsilí věnované zpracování 
územního plánu přinese v jeho realizaci své ovoce ve formě zlepšení životních podmínek 
obyvatel obce Mukařov. Nakonec to byl a je hlavní důvod k jeho vydání. 
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Nová kotelna ve škole a voda pro Žernovku Jan Kašpar, místostarosta 

Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne….dalo by se použít pro 
několik dalších velkých investičních akcí v obci Mukařov.  

Tou první a nejnákladnější je kompletní výměna tepelných zdrojů v základní škole i ve 
školce za plynové kotle s plně automatizovaným řízením, splňujícím přísná ekologická pravidla. 
Kotle v obou budovách už skutečně dosloužily, chytré hlavy projektantů navrhly využít výkonu 
kotlů v základní škole a teplovodem vytápět i školku. Podle propočtu určitě levnější řešení než 
budovat dvě samostatné kotelny. I tak je tato investice největší pro obec v tomto roce, zdroje 
vytápění pro obě budovy budou stát přes 3 miliony, ale podařilo se s dodavatelem domluvit i 
rozumný splátkový kalendář, takže určitá část nákladů se přesune do příštího roku. 

Bohužel obec nezískala na kotelnu dotaci, protože nebyla splněna podmínka zateplení 
pláště budovy. To ale stejně školu čeká i s postupnou výměnou oken v dalším období.  

Druhou významnou akcí je posílení resp. zajištění plynulé dodávky vody do domácností na 
Žernovce. I zde před mnoha desítkami let vybudovaný vodovodní řad a jeho technické zázemí 
už začínají dosluhovat. Navíc postupně se snižující zásoby vody v dosavadních vrtech si 
vynutily radikální řešení. Jak známo nové vrty dávají dostatek kvalitní vody podpořené 
pravidelnými rozbory, ale celý proces realizace vyžaduje z hlediska dnešní legislativy sáhnout 
hlouběji do kapsy. Přes půl milionu korun si již vyžádaly - studie o určení lokality s dostatečně 
silným zdrojem, vrtání 40 m hlubokých studní, čerpací zkoušky, projekt propojení nových vrtů 
a návrh na rekonstrukci stařičké vodárny. A to ještě do zimy musí být uložené potrubí a 
elektrický přívod v délce téměř 80m.  

Oba uváděné případy byly velice důkladně projednávány zastupitelstvem, ve vždy napjatém 
rozpočtu se nedostalo na jiné akce, ale teplo pro školu, školku a  voda pro občany musí být 
řešeny prioritně. 

 

 

Veřejné prostranství 
Jaroslava Stárková, 

 předsedkyně kontrolního výboru obce 
V návaznosti na Obecně závaznou 

vyhlášku (OZV) č. 2/2007 o veřejném 
pořádku a čistotě a OZV č. 3/2007 o 
místních poplatcích považuji za důležité 
zabývat se podrobněji otázkou veřejného 
prostranství. 

Veřejná prostranství jsou vymezena  
v § 34 zákona "O obcích", dle kterého jsou 
jimi všechna náměstí, ulice, tržiště, 
chodníky, veřejná zeleň, parky a další 
prostory přístupné každému bez omezení, 
tedy sloužící obecnému užívání, a to bez 
ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.  

Místa, která jsou v obci považována za 
veřejné prostranství, musejí být vymezena 
v OZV. Vymezení veřejných prostranství 
v Mukařově je obsahem přílohy č.1  OZV 
č. 2/2007 (viz web www.mukarov.cz). V této 
vyhlášce je dále uvedeno, za jakých 
podmínek mohou být tato prostranství užita 
ke zvláštnímu užívání, tj. užívání jiným než 
obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, 
než ke kterým jsou určena. Zejména 
zdůrazňuji, že ke zvláštnímu užívání 

veřejného prostranství je třeba písemného 
souhlasu vydaného Obecním úřadem. 

Co se rozumí zvláštním užíváním 
veřejného prostranství je v souladu se 
zákonem o místních poplatcích definováno 
v OZV č.3/2007. Zvláštní užívání veřejné-
ho prostranství je na rozdíl od obecného 
užívání veřejného prostranství úplatné. 
Důvodem je omezení užívání daných prostor 
veřejností. I v této vyhlášce, v její příloze č.1, 
jsou specifikována veřejná prostranství. Tato 
prostranství jsou v případě jejich zvláštního 
užívání zpoplatněna, a to ve výši a za 
podmínek uvedených v cit. OZV 

Důležité je zmínit, že zákon o místních 
poplatcích nestanoví, že by veřejným 
prostranstvím určeným ke zvláštnímu užívá-
ní mohly být jen pozemky ve vlastnictví 
státu nebo obce. Mohou jím být i pozemky 
ve vlastnictví jiných subjektů (může jít  i o 
vlastnictví soukromé). Podmínkou jejich 
zpoplatnění je  veřejná přístupnost bez ome-
zení a jejich vymezení ve vyhlášce. Místní 
poplatek za užívání veřejného prostranství 
však nenahrazuje dohodu s vlastníkem a 
případnou další soukromoprávní platbu. 
Bude-li tedy veřejné prostranství ve 
vlastnictví jiného než obce, musí uživatel za-

http://www.mukarov.cz/
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platit obci místní poplatek a uzavřít dohodu 
s vlastníkem,  případně mu zaplatit nájem. 

Díky výše zmíněným vyhláškám má obec 
možnost ovlivňovat dobu i rozsah záboru 
veřejného prostranství. Je třeba zdůraznit, 
že neoprávněný zábor veřejného prostran-
ství je dle zákona o přestupcích přestup-
kem, za nějž může být uložena pokuta až 
do výše 50.000,-Kč. Neoprávněným zábo-
rem není jen zvláštní užívání veřejného 
prostranství bez povolení, ale je jím i 
svévolné provádění úprav veřejného 
prostranství, které omezuje jeho užívání  
k účelu, ke kterému je určeno. Přestupku, 
za nějž může být uložena pokuta do stejné 
výše, se dopustí i ten, kdo veřejné 
prostranství znečistí.  

Pololetní úprava rozpočtu 
Přemek Zima,  

předseda finančního výboru obce 

Pololetní bilancování provedených, 
probíhajících a budoucích akcí vyvolalo 
změny ve schváleném rozpočtu. 

 
Stalo se tomu zejména díky akutním 

opravám a doplatkům za minulá léta 
(vodovod na Žernovce, společná nová školní 
kotelna, vratka dotace za plyn, věcná 
břemena za plynovod).  

Příjmy se naplnily z 55% a výdaje ve výši 
42%. Rozpočtové škrty, hlavně na vrub 
masivní investice do kotelny pro ZŠ a MŠ ve 
výši přes 3,3 milionů korun, postihly obnovu 
rozhlasu, širší záběr oprav silnic a výstavbu 
chodníků, nebo sanaci budovy úřadu.   

Prosím o shovívavost, pokud se na první 
pohled zdá, že se v obci nic neděje – opak je 
pravdou, mnoho základních věcí je potřeba 
dotáhnout do konce dříve než dojde na 
"blahobyt" nás všech.  

Také děkuji předem za vaše podněty do 
dalšího rozpočtového období, které se začne 
připravovat již po prázdninách, a kdy akce 
z letoška znovu naleznou své místo 
v rozpočtu. 

 
 

 
 

Nejkrásnější zahrádka 2007 zná vítěze    
Martin Záhorský, Mukařov-sko 

Druhý ročník soutěže o nejkrásnější zahrádku Mukařov-ska (2007), kterou pořádá 
naše občanské sdružení, máme úspěšně za sebou. 

Na úvod mi dovolte poděkovat jak všem zúčastněným a členům poroty, tak sponzorům, 
kteří akci finančně podpořili. Jsou to firmy Werco, Vodní království a Obecní úřad v Mukařově. 
Fotografie všech zahrad najdete na: www.volny.cz/mukarov-sko/zahradka  

 

1. místo - putovní pohár a šek na nákup v hodnotě 6000,-Kč ve 
Werco si odnesla paní Horská z Písecké ulice na Srbíně.  Zahrádka s tak 
propracovanými detaily a sladěním různých druhů dřevin, keřů a bylin 
je, nebojím se to říct, prostě vynikající. Paní Horská, smekáme před Vaší 
kreativitou a elánem. 

 

2. místo a s ním i šek na nákup v hodnotě 3000,-Kč ve Vodním 
království získala zahrada paní Fetterové z Pražské ulice v Mukařově, u 
které je na prvním místě užitnost spojená s ekologií a okrasnou funkcí. 
Takové množství vzrostlých stromů ať už ovocných, či okrasných na 
jedné zahradě hned tak neuvidíte.  

 

3. místo a šek od Obecního úřadu na nákup v OBI získává zahrada 
rodiny  Hanky Pokorné v Zelené ulici v Mukařově za ekologický přínos 
obci, který krom jiného spočívá ve zhotovení okrasného a zdůrazňuji 
koupacího jezírka, ve kterém probíhá čištění vody bez použití chemie. 

http://www.volny.cz/mukarov-sko/zahradka
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TJ Sokol Mukařov 
 

Fotbalová přípravka 
Právě skočila fotbalová sezona 2006/7  

a s ní i první rok působení mukařovské 
přípravky. Bylo to poprvé za celou historii 
kopané v Mukařově, kdy byla právě příprav-
ka vedena. Přestože děti hrající v tomto 
týmu jsou poměrně nízkého věku, dosa-
hovali v minulé sezoně velice uspokojivých 
výsledků v jejich soutěži, kde skončili na 
krásném 10. místě.  

Své úspěchy malí fotbalisté společně se 
svými trenéry  oslavili v hostinci U kostela. 
Avšak největším zážitkem pro ně zajisté byl 
přátelák s přípravkou pražské Sparty.  
 

Oslavy na mukařovském hřišti  
V sobotu 9. června 2007 se v posledním 

domácím zápase rozhodlo o postupu našeho 
fotbalového „Áčka“ tj. družstva dospělých  ze 
III. třídy do okresního přeboru. Do konce 
soutěže zbývaly ještě dva zápasy a pro 
jistotu postupu  chyběly našemu mužstvu 3 
body (jedna výhra) a ta se povedla právě v 
tomto zápase, kdy jsme porazili tým 
Ondřejova 5:0. Oslavy postupu propukly na 
hřišti ihned po ukončení zápasu a byly 
spontánní a nádherné. Své prvenství potvr-
dili naši fotbalisté i  týden po té v posledním 
sezónním zápase v Mirošovicích, kde jsme 
domácímu týmu „nasázeli“ 6 branek. 

Do další sezóny 2007/2008 přejeme 
našim hráčům hodně síly, štěstí, úspěchů a 
hlavně zdraví. Jednotlivým trenérům všech 
kategorií děkujeme za odvedenou práci a v 
nadcházející sezoně všem přejeme pevné 
nervy s jejich svěřenci.   

 Zdeněk Týce, TJ Sokol Mukařov
  

Dětský den v Mukařově 
 

První červnovou sobotu se na muka-
řovském hřišti konal 1. mukařovský 
dětský den. Pořadatelé SDH Mukařov a 
o.s. Mukařov-sko připravili pro děti 16 
disciplín. Každé dítě je plnilo podle svých sil 
a za odměnu dostalo do soutěžního listu 
razítko. A v čem se vlastně soutěžilo? 

Asi nejoblíbenějším stanovištěm se stal 
bazén plný vody a různých vodních zvířátek, 
které měly děti za úkol lovit síťkou. Pro 
menší rybáře byl připraven menší „rybník“ s 
magnetickými rybkami, které se chytaly 
přímo na udici. Další velmi oblíbenou 
disciplínou bylo přelézání lana. Nechybělo 
ani „staré známe“ skákání v pytli, slalom s 
ping-pongovým míčkem na lžičce či házení 
balónem do otevřené pusy klauna nebo 
kopání na branku. Mezi méně známé úkoly 
patřila „přecvrnkávaná“, prolézání tunelem, 
válení válců a chůze v „dospěláckých“ 
holinách a v hasičské přilbě. 

Po odevzdání soutěžních listů obdrželi 
všichni soutěžící diplom a tašku s drobnými 
dárky a sladkostmi. Dalším zpestřením 
odpoledne byla ukázka hasičské techniky. 
Škoda jen, že slunečné počasí nevydrželo až 
do konce a jinak vydařené odpoledne trochu 
pokazil déšť. I přesto však většina soutě-
žících setrvala až do konce, kdy proběhlo 
losování o věcné ceny. 

Velký dík patří všem pořadatelům, kteří 
si našli čas na přípravu, vlastní průběh a 
úklid po akci, stejně jako sponzorům, bez 
jejichž finanční či věcné pomoci by se dětský 
den v takovéto podobě nemohl konat. 

Jitka Pokorná,  
za pořadatele dětského dnu 
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Vítání občánků 

V sobotu 26.května se od 10 hodin 
konalo v budově mukařovské školy vítání 
občánků. Ze 17 pozvaných rodičů s dětmi se 
dostavilo 15. Akci zahájily děti ze školní 
družiny, které si připravily krátké pásmo 
písniček a básniček. Rodičům s dětmi byl 
předán malý dárek, maminky obdržely 
květiny a rodiče se podepsali do kroniky 
obce. Vzhledem k tomu, že se v naší obci 
rodí čím dál více dětí, plánujeme další vítání 
narozených spoluobčánků již letos na 
podzim.  

Alena Semanská, zastupitelka obce 
  

 
Mukařovská kecka  

Dne 2. června 2007 proběhl již 31. 
ročník pochodu Mukařovská kecka. Start 
byl od 7:00 do 10:00 hod. v sokolovně 
Mukařov. Účastníci pochodu si mohli vybrat 
trasu 7,15 nebo 25km. Po zaregistrování se 
pak vydali na trasu pochodu. 

Na pěti kontrolních stanovištích se 
pochodující mohli posilnit tradičními 
koláčky. Pro malé pochodníky bylo na 1. 
kontrole připraveno překvapení. Kdo chtěl, 
mohl se svést na koni.  Po absolvování 
pochodu na každého v cíli čekal diplom a 
keramická kecka.  

Pochodu se letos zúčastnilo 428 chodců. 
Myslím si, že i letos se pochod vydařil. Dík 
patří všem těm, kteří přispěli pomocnou 
rukou k jeho zdárnému průběhu.  

Jaroslava Kapustová, zastupitelka obce 
 

 

Školní akademie 2007  
Dne 24.5.2007 se konal již 4.ročník 

závěrečné školní akademie, na které děti 
vždy předvedou něco z toho, co se za celý 
školní rok naučily. Diváci mohli zhlédnout 
různá podání lidových písní, vystoupení 
aerobiku, ztvárnění Smetanovy Vltavy na 
akustické a elektrické kytaře.  

Nechyběla pohádka O Sněhurce, se 
kterou se výborně "poprala" 8.třída. 
Akademii uzavřela 9.třída se svou "zpovědí" 
a píseň "Teď královnou jsem já", ve které se 
předvedly i paní učitelky. I přes dost úporné 
horko vydržela většina diváků až do konce a 
mohla tak po skončení vyjádřit své pocity, 
které byly veskrze kladné.  
       Jana Novotná, ředitelka školy

V Kopretinové ulici  
se hrálo loutkové divadlo 

Myšlenka zahrát divadelní představení 
pro děti vzešla zcela neplánovaně při závěru 
dětského dne, který uspořádali obyvatelé 
ulice Kopretinové ze Srbína pro své děti. 
Vzhledem k tomu, že se nejednalo o úplně 
první akci tohoto druhu (např. společné 
zdobení vánočních stromků pro zvířátka), 
byla myšlenka uspořádání divadelního 
představení logickým pokračováním řetězce 
činností věnovaných dětem, tentokrát nejen 
pro Kopretiňáky.  

Iniciativě samozřejmě napomohlo, že 
jedna z obyvatelek ulice je aktivním členem 
ochotnického divadelního spolku a tudíž 
zajistila vše potřebné pro realizaci 
představení jako je samotné divadélko  
s jevištěm, kulisy, scénáře, atd. Před 
samotnou premiérou se uskutečnilo několik 
generálních zkoušek, při kterých někteří z 
amatérských herců sbírali své první herecké 
zkušenosti. Představení se uskutečnilo dne 
26.5.07 v Srbíně v Kopretinové ulici. 
Spokojenost dětského diváka a nadšení nově 
vzniklého divadelní sboru rozhodla o pokra-
čování dětských loutkových představení a již 
další je plánované  na závěr letních prázdnin 
s názvem Loučení s létem. Budeme Vás včas 
informovat prostřednictvím webových 
stránek Mukařov-ska. 

Kamila Votrubová, Srbín  
 

Divadelní spolek kromě představení 
Červená Karkulka, které bylo velmi úspěšně 
odehráno, měl v záloze po vzoru zkušenějšího 
divadelního spolku Járy Cimrmana hru s 
názvem Vichr z hor, která byla záložní 
variantou pro případ neúspěchu divadelního 
představení. Tato hra bude i nadále záložní 
variantou. 
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Zubař opět v Mukařově 

Snad dobrá zpráva pro všechny! 
Začátkem října by měl nastoupit do své 
kompletně moderně zrekonstruované 
ordinace v budově obecního úřadu zubní 
lékař. Po několikaleté pauze způsobené 
úmrtím paní dr. Fialové a po několika 
nezdařených pokusech získat nového 
zubaře, se podařilo obnovit tak vyhledá-
vanou zdravotní službu, která je  při 
dnešním obecném nedostatku zubních 
lékařů ne všude dostupná. 
Obec se podílí na investici celkové 
rekonstrukce ordinace. Zastaralé elektrické 
vedení a dnešní vysoké nároky na komfort 
pacientů si vyžádalo nemalé náklady. 
Zastupitelstvo obce proto přehodnotilo a 
upravilo již tak napjatý rozpočet, aby bylo 
možné zprovoznit ordinaci ještě letos. O 
zahájení provozu budeme obyvatelstvo včas 
informovat.        (kšp) 
 
 

Internet v Mukařově a Srbíně 
Obec Mukařov ve spolupráci s Veřejnými 

službami obce Mnichovice, provozujícími 
datovou síť "Komunitní síť Mnichovicka" s 
vysokorychlostním přístupem k celosvětové 
síti INTERNET oznamuje, že v průběhu 
letních měsíců bude zprovozněn nový 
přístupový bod k této síti na novém stožáru 
Vodafone v Mukařově u silnice do Babic 
nedaleko Zelené cesty.  
Rozšíření sítě o tento bod umožní připojení 
většiny nemovitostí jak v Mukařově, tak i v 
Srbíně. Podrobnější informace o možnosti 
připojení a obchodních podmínkách získáte 
na webových stránkách KSM na adrese 
http://www.mnichovice.info/sluzby/ksm, 
emailem na verejne.sluzby@mnichovice.info  
nebo na telefonním čísle Veřejných služeb 
323 640 108.          (čaj) 
 
 

Střípky, aneb - víte, že … 
… obec Louňovice letos slaví 600 let od 

1. písemné zmínky o obci (www.lounovice.cz)  
… o problému silnic v lokalitě Pod 

Budama psali i v regionálním měsíčníku 
Zápraží - dříve Patriot (www.zaprazi.eu)  

 
Kalendář  
Mukařov-ska 
Srpen    . 
7.-8. Prodej textilu a oble- 
 čení v sokolovně Mukařov  
18.-19.  Mukařovská pouť – Nanebevzetí 

pany Marie - ohňostroj, chovatelská 
výstava, atrakce již 14 dní předem 

 27.  Začátek školního roku ve školce 
 

Září 
  3.  Začátek školního roku ve škole 
 15.  Za 3 rohy - Praktická příprava 

hasičských zásahových jednotek  
obcí Mukařov a okolí 

Na přelom září a října se plánují: 
 Vítání občánků  
 Mukařovská hvězda 
 Velkoobjemové kontejnery 
 Svoz nebezpečného odpadu 

 

Mukařovský fotbal       
Utkání 'A' mužstva: 
  18.8. (17:00) Mukařov – Všestary 
 1.9. (17:00) Mukařov – Kamenice 
 15.9. (16:30) Mukařov - Líbeznice                  
 29.9. (16:30) Mukařov - Velké Popovice        
Utkání 'B' mužstva: 
  1.9. (14:00) Mukařov B - Hrusice B 
 15.9. (13:30) Mukařov B - Vyžlovka B 
 29.9. (13.30) Mukařov B - Struhařov B 
  

 
 

Asistentka obchodníka  
 

Požadujeme:  SŠ nebo VŠ vzdělání ,  
Schopnost komunikace, samostatnost, 
pracovní nasazení  
Místo výkonu práce: Všechromy              
Nástup: ihned 
 

Vision Praha s.r.o. Všechromy 59, www.vision.cz
605 200 870 – p. Prchal,   tprchal@vision.cz 
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