
 
A zase je tu podzim         

Měsíce říjen a listopad, pro které je 
páté číslo našeho dvouměsíčníku 
určeno, jsou měsíci podzimními.  

 

Listí na stromech se začne barvit do 
ruda, hněda, či do žluta, aby nakonec 
opustilo své místo na větvích a díky 
zemské přitažlivosti sneslo se dolů na zem.  

Hrabání listí je jednou z pravidelných 
zábav zahrádkářů. Někteří to dnes již řeší 
fukarem na listí, jiní sáhnou po sekačce. 
Na většině zahrad ale z nářadí vítězí staré 
dobré hrábě.  

Listí ale není 
jen ke hrabání, dá 
se po něm krásně 
procházet a užívat 
si jeho šustění 
pod nohama. 
Právě teď je 
nejlepší čas vyrazit 
do lesa. Okolní Voděradské bučiny jsou 
v tomto čase nejkrásnější. Pastva pro oko 
je v korunách stromů, které hýří barvami 
jak paleta malíře, i dole na zemi, kde mezi 
listím a jehličím může pozorný houbař 
najít svůj podzimní úlovek.  A že letos 
opravdu rostou!   

 

  

A co najdete uvnitř čísla? Jak už obsah 
napovídá, říjen a listopad budou opět 
bohaté na akce. Postupně se uskuteční 
Drakiáda, Lampionový průvod a soutěž 
Mukařovská Hvězda i třeba Posvícení 
v Montgomery – termíny a více informací 
najdete v Kalendáři na poslední stránce. 

Nechybí již tradiční rubriky z Obecního 
úřadu, jako jsou Starosti starosty – 
tentokrát v odlehčeném duchu, a 
informace o připravovaných, rozpraco-
vaných a dokončených projektech 
(Zahájení provozu nové plynové kotelny ve 
škole a pro školku, Kanalizace a vodovod 
pro Srbín a Žernovku a Chodník na 
Žernovku?). Otazník u posledního nadpisu 
článku je správně. V textu Martina 
Holického se dozvíte, jak na tom projekt 
v současné době je a také to, že se stále 
hledá někdo, kdo by si ho vzal za svůj. 

Když už jsme u silnic, nebáli jsme se 
načít opět téma jejich opravy, kterou jsme 
letos na obecním úřadě prvně pojali 
opravdu systematicky a díky "Pasportizaci" 
víme, kde a jak budeme opravovat i do 
budoucna. 

Co se nevešlo na papír, najdete na 
webových stránkách obce nebo sdružení. 

 

Vítek Šoupal, Mukařov-sko 
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2.   D R A K I Á D A 
 

sobota 27.10. od 14:00     . 
 
 

pole u Jevanského potoka
(konec ulice Písecké kousek od Urbana)

 
 
 

   Soutěže o: 
   1) Nejkrásnějšího draka domácí výroby 
   2) Nejvýše létajícího draka 

 

               Doprovodný program a opékání  
               buřtů, pečení brambor.      
     Těšíme se na Vás 

http://www.volny.cz/mukarov-sko
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Starosti starosty 

Rudolf Semanský, starosta 

Také Vám připadá že letošní prázdniny nějak rychle utekly? Než se člověk stačí 
rozkoukat je léto pryč a nemohou za to jen dovolené, které končí skoro dříve než 
pořádně začnou. 

Dnešní příspěvek bude tak trochu 
v odlehčeném duchu jak se na konec léta sluší - 
dobíhají akce, které započaly již před začátkem 
prázdnin, o nichž si každý mohl přečíst 
v předešlých číslech Mukařov-ska. Byla 
dokončena oprava obecního domu (viz foto) a také 
nejdůležitější a nejrozsáhlejší z letošních akcí - 
rekonstrukce kotelny v základní škole, ze které 
bude teplovodním kanálem vytápěna i školka (viz 
článek  na str. 3).  

I když už proběhly opravy asfaltových 
komunikací, stále ještě jsou vyčleněny prostředky 
na drobné opravy výtluků, které proběhnou 

v podzimních měsících a určitě bude nutné do zimy dotáhnout celou akci vodovod Žernovka. 
S létem a prázdninami je tradičně spojena mukařovská pouť, která zde má dlouholetou 

tradici a stejně jako v minulých letech se zde sjely jedny z nejzajímavějších atrakcí. Současně 
byla s organizátorem podepsána pětiletá smlouva na pořádání mukařovské pouti, ve které je 
zahrnut nejen bod o pořádání oblíbeného ohňostroje, případně hudebních a kulturních akcí, 
ale zejména pro návštěvníky přitažlivé slevy den před hlavní poutí, které jsme se po jednání 
rozhodli rozhodně zachovat i do budoucna. 

A protože každý kdo mohl, byl stejně duchem a dle možností i tělem na dovolené nebo u 
vody, nebylo v uplynulých měsících nutné řešit nijak významné problémy - s výjimkou jednoho 
jediného, a to když kvůli rozdílnému výkladu o přístupové komunikaci mezi naší obcí a obcí 
Louňovice jednoho dne na hranici katastru stál uprostřed příjezdové cesty směrem od Louňovic 
do Srbína zhruba půltunový kámen. Mimo to, že se tak po jediné příjezdové cestě dostala jen s 
obtížemi osobní auta, nebylo vůbec možné zajet do lokality s komunální technikou a situace 
nakonec vyvrcholila tím, že zde nemohl projet hasičský vůz, který jel k nahlášenému požáru. 
Situace se nakonec vyřešila tím, že jsme kámen nechali odstranit a věříme, že se jednalo jen o 
takový drobný sousedský rozmar… 

Na úřad také dorazil hotový projekt pro územní rozhodnutí, který řeší odkanalizování obcí 
Srbín a Žernovka a po jeho podrobném prostudování ze strany zastupitelstva obce bude 
samozřejmě svolána veřejná schůze, na které bude s tímto návrhem za účasti projektanta 
seznámen každý, kdo o to bude mít zájem (více v článku na str. 4). 

V nejbližších dnech a týdnech nás čeká jednání o cenách svozu odpadu na příští rok, kde 
se budeme maximálně snažit zohlednit jak nárůst počtu obyvatel o majitele rekreačních 
objektů a množství neplatičů, které se nám podařilo odhalit, ale zejména budeme usilovat o 
výraznější rozdíly mezi cenami jednotlivých typů svozu a to samozřejmě směrem dolů. 

S odpady  souvisí i informace, o které se dočtete v kalendáři Mukařov-ska, totiž že v měsíci 
říjnu a listopadu bude prováděn svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu, o kterém 
budete včas informováni pomocí úřední desky a webových stránek obce. 

Na sychravé podzimní měsíce připravujeme také lampionový průvod, drakiádu a rádi 
bychom ještě v tomto roce uspořádali jednu kulturní akci pro pobavení. 

 

Přeji Vám příjemný barevný podzim. 
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Zahájení provozu nové 
plynové kotelny ve škole  
(a pro školku) 

Jan Kašpar, místostarosta 

V době uzávěrky 
tohoto čísla je 
příjemné 
konstatovat, že byl 
zahájen zkušební 
provoz nové 
plynové kotelny 
společně vytápějící 
budovy základní 
školy i školky. Byl tím vyřešen kritický 
stav vytápění posledních sezón, kdy se 
jen s největším vypětím dařilo udržovat 
provoz obou stařičkých kotelen na tuhá 
paliva.  

Skončilo období starostí o dovoz uhlí, 
vyvážení popela, instalací výkonných 
plynových  kotlů a automatické regulace 
optimálních podmínek provozu bude 
zároveň  zrušena povinnost hradit 
každoroční  pokutu za znečišťování životního 
prostředí exhalacemi. Více než 3 milionovou 
investicí byl sice citelně zatížen letošní a 
částečně i rozpočet obce na příští rok, ale 
spolehlivé topení pro děti ve škole a školce 
muselo být zajištěno přednostně. K obsluze 
bude vyškolena obsluha, i když zabudovaná 
technologie umožňuje kontrolu a regulaci 
dálkovým ovládáním. Jak dalece bude 
případný zásah obsluhy nutný ukážou až 
provozní podmínky, každopádně obsluha 
bude moci nosit i bílou košili, aniž by hrozilo 
její zamazání od špinavého prostředí 
kotelny.  

Jsme si vědomi, že optimální 
ekonomický provoz vytápění není novou 
kotelnou vyřešen. K dalšímu omezení 
tepelných ztrát je podle energetického 
auditu nutné provést opláštění (zateplení) 
budovy a utěsnění resp.výměnu oken. Už 
jsou k dispozici nabídky na tyto práce i s 
částečným zajištěním nákladů z účelových 
dotací. To jsou činnosti, které bude nutné ve 
spolupráci zastupitelstva obce a vedení 
školy zajistit v dalších letech. 

Chodník na Žernovku ? 
 Martin Holická, zastupitel obce  
Problém chodníků a zajištění bezpečí 

proti bezohledným automobilovým 
šílencům trápí snad každého z nás a to 
pochopitelně nejen na Žernovce. Spojení 
mezi Žernovkou a Mukařovem má ale ještě ty 
nevýhody, že se jedná o velký úsek mimo 
území obce, kde je povolená rychlost až 
90km/h a nebude se zde konat žádná 
výstavba a tím není šance na získání „dotací“ 
od potencionálních stavebníků. Minulé 
zastupitelstvo mělo snahu chodník 
vybudovat, ale převážně z důvodu 
chybějících financí se akce nekonala. Jediné 
co se podařilo vytvořit byla studie, projekt a 
získané územní rozhodnutí. Ke stavebnímu 
povolení již nedošlo. 

Nové zastupitelstvo přišlo s novými plány 
a rozjelo několik nových akcí a projektů. 
Některé se podařilo již i zrealizovat jiné na 
svou realizaci čekají. I pro Žernovský 
chodník svitla opět naděje. Jak zjistil a 
vyjednal náš pan starosta, Středočeský kraj 
je ochoten poskytnout pro tuto akci dotaci i 
přispět částkou na financování projektu. 
Hlavní důvod je ten, že v tomto místě 
prochází hlavní cyklotrasa a prozatím jen po 
silnici. Takže by se jednalo o zcela nový 
projekt chodníku v kombinaci s 
cyklostezkou.  

Jako zastupitel ze Žernovky bych se toho 
zcela pochopitelně měl ujmout a akci rozjet.  
I když to bude znít jako výmluva, bohužel 
jsem od nového roku díky změně 
zaměstnání, jejíž dopad na svůj volný čas 
jsem si před volbami neuvědomoval, v 
naprosté časové tísni a nemám možnosti 
vždy objíždět v pracovní dny úřady a 
zúčastňovat se mnohých jednání např. s 
projektantem atd. Nerad bych ale, aby se na 
celou akci zapomnělo a skončila v říši 
nesplněných snů a proto touto cestou 
hledám do týmu schopného a ochotného 
člověka, ať ze Žernovky či Mukařova, který 
by byl ochoten pomoci a měl na rozdíl ode 
mne více volna. Věřím tomu, že ve dvou by 
se nám podařilo celý projekt rozjet.   

martin.holicky@mukarov.cz  

mailto:martin.holicky@mukarov.cz
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Kanalizace a vodovod pro Srbín a Žernovku 

Přemek Zima, předseda finančního výboru obce 

Na konci srpna tohoto roku byl dokončen projekt pro 
územní rozhodnutí na odkanalizování zbytku Mukařovska – tj. 
vesnic Srbína a Žernovky. Je škoda, že se takovýmto projektem 
nezabývalo zastupitelstvo ještě před budováním plynovodu a 
živelnou satelitní výstavbou již na začátku 90-tých let. Předešlo 
by se tím mnoha problémům při projektování tras, kdy leckde 
optimální místa pro svodnice jsou již zastavěna a trasu 
komplikuje také uložený plynovodní řad, který je při budování 
přeci jenom v mnoha ohledech pružnější.  

 
Rozsah projektu byl zadán podle územního plánu tak, aby 

kanalizační síť pokryla zbytek území pod správou Mukařova, který 
dosud tuto vymoženost nemá. Počítány jsou tedy nejen stávající 
rodinné domy, chaty a další objekty, ale také plochy územním plánem k zástavbě určené. To 
bylo rozhodující hlavně pro předpokládanou velikost nové centrální čistírny odpadních vod 
(ČOV), která má dostatečnou kapacitu i pro případné nově vybudované domy v obci. Bude vás 
asi nejvíce zajímat, kde je vytyčené místo pro novou ČOVku. Optimální je oblast při vtoku 
potoka do rybníka Požár na katastru Srbína. Větší část Srbína bude díky tomu sem přivedena 
pomocí spádové, gravitační, kanalizace. Investičně náročnější, avšak do budoucna takřka 
bezúdržbová technologie.  

Tam kde spád nestačí, bude třeba si pomoci čerpáním. Někde se projekt přiklání k 
tlakovému řadu jako celistvému řešení, jinde je to čerpací stanice pro ty gravitační větve, které 
není možné napojit na hlavní řad přímo. Týká se to zejména Žernovky, která je celá 
projektována na kanalizaci tlakovou. Po dlouhých debatách a místních průzkumech je to 
nejoptimálnější řešení hlavně kvůli skalnatému podloží a také proto, že Žernovka leží navrchu 
na rozvodí. Kdybychom tam chtěli gravitační řad, bylo by nutné zbudovat 3 až 6 samostatných 
čističek, obrovské náklady na uložení do země, nehledě na to, že odtok do potoka z rybníčku 
jako místo pro centrální ČOV pro Žernovku příhodné nejvíce, označili vodohospodáři jako 
objemově nedostatečný pro vypouštění odpadních vod. Kanalizace celé vsi je tedy projektována 
tlakem až do ČOV v oblasti Požáru.  

Navíc do zadání projektu byl během jeho tvorby přidán mimo řadů kanalizačních také 
vodovodní řad pro vodovodní přivaděč Region Jih. Mukařov je do tohoto projektu také zapojen 
a při troše finančního štěstí by se mohlo podařit při budování kanalizace také položit potřebné 
řady pro rozvody vody. Krůček k tomu jsme již udělali, neboť část prostředků se podařilo 
ušetřit již teď, kdy projekt pro vodovod z velké části využil údajů zjišťovaných pro potřeby 
kanalizace a vyšel tak za zlomek ceny, než-li kdyby se zpracovával později sólo. 

To je asi tak v kostce stručný popis projektu vypracovaného v současnosti pro potřeby 
územní řízení a získání potřebné dotace na realizaci. Celá akce kanalizace pro Srbín a 
Žernovku a veřejného vodovodu je bezkonkurenčně nejvíce náročnou investicí a bez finanční 
podpory se dá stěží tak postavit čistírna. Co dodat? Projektová dokumentace je pro vaši 
potřebu přístupná na obecním úřadě. 
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Ty naše silnice 
 Vítek Šoupal, zastupitel + předseda o.s. Mukařov-sko 

Téma rozbitých silnic a cest je jedním z nejčastějších na stránkách našeho časopisu a 
na internetových diskusích sdružení i obce. Je to logické, neboť každý z nás se chce ke 
svému domu nějak dostat. Stav silnic není nijak slavný, což je důsledek jednak 
neohlídané opravy silnic po realizaci kanalizace a vodovodu v Mukařově, obecně se na 
špatném stavu vozovek podílí jejich vrůstající zatížení způsobené nárůstem těžké 
stavební techniky. Některé úseky komunikací prostě nebyly na těžké Liaz-ky stavěny a 
sjeté krajnice jsou toho dokladem. 

V dubnu a květnu letošního roku proto proběhla z podnětu zastupitelstva tzv. 
"Pasportizace" silnic. Všechny silnice a komunikace v Mukařově, Srbíně a na Žernovce byly 
zmapovány – zkontrolovány přímo v terénu a výsledek šetření byl zanesen do mapy spolu s 
textovým popisem, tak aby mohly být pro další roky aktualizovány. Výstupy Pasportizace – 
Rudy Semanského a Zdeňka Becka – byly následně použity při rozhodování zastupitelstva o 
úsecích, které bylo nutné opravit v letošním roce. Jednalo se o dva úseky na Srbíně – Na 
Pískách a Nad obcí a tři úseky v Mukařově – Příčná, Smrková a Vodní. 

K opravě komunikace dochází také v ulici Vysoké. Proč a jak se tato oprava realizuje 
vysvětluje Marcela Eichnerová v článku níže. Je smutné, že právě tato oprava zvedla vlnu 
šeptandy. Situace je bohužel úplně jiná, než se "povídá". Opravu, která je následkem liknavosti 
obce v letech 2000-2006, už nebylo možné dále oddalovat.  

Posledním v(d)ěčným silničním tématem je kruhový objezd. Na rozdíl od předchozích řádků, 
zde zatím není happy end. Realizace je zřejmě odsunuta o rok či dva, díky pokračujícím 
obstrukcím rodiny Holovských. Podle informací z projektové kanceláře, která projekt 
zpracovává pro investora – Středočeský kraj, bude v nejbližších dnech podán návrh na 
vyvlastnění zmíněných cca 20m2… K tomu asi není moc co dodat. 

 
Proč se opravuje právě Vysoká ulice?! 
 Marcela Eichnerová, stavební komise 

Opakovaně slýchám otázku: "Proč se opravuje Vysoká ulice?" Je to proto, že obecní 
úřad letos v létě začal jen to, co musel a co mu bylo nařízeno stavebním úřadem již v 
roce 2005 (tj. před skoro dvěma lety)!!!  Jedná se konkrétně o Rozhodnutí nařízení udržovacích 
prací  č.j. Výst.6637/43378/03 ze dne 14.12.05, které nabylo právní moci 31.1.2006. 

Ale trochu historie: podle územního rozhodnutí z 13.1.2000 na výstavbu 15 rod. domků v 
lokalitě Vysoká a Nad Vysokou měla být tato komunikace, která je vlastnictvím obce jako 
přístupová, upravena na základě samostatného projektu a stavebního povolení již před 
začátkem výstavby.  

Nikdo na to však na obci nedbal, stavby byly povolovány, těžká technika udělala své, při 
výstavbě inž. sítí se ta trocha štěrku ztrácela pod bahnem a cesta, která do té doby sloužila 
třem domům, se stala  schůdnou pouze v období sucha. Po dešti vytvořený skoro 10 m dlouhý 
a 4 m široký rybník šlo „přeplavat“ jen v holínkách.…a tak stížnosti od roku 2000 vyústily 
během těch sedmi let (!) v bezpočet jednání s obecním i stavebním úřadem. V roce 2004 byl 
zpracován projekt a následně vydáno uvedené nařízení - nařizující obci (pod pohrůžkou vysoké 
pokuty) uvést silnici do pořádku. Ani na toto nařízení však předchozí vedení obce nedbalo. 

S ohledem na rostoucí riziko pokuty tak byla letos v létě cesta opravena alespoň po 
křižovatku s ulicí Nad Vysokou, a to zámkovou dlažbou. Ta byla zvolena z důvodu nutnosti 
vyřešit odvodnění, protože umožňuje vsakování povrchové vody a cenově je pro daný typ 
komunikace a jejího zatížení stějně nákladná jako asfaltový povrch. 

Z uvedených faktů je jasné, že se cesta neupravovala proto, jestli tam bydlí nebo nebydlí 
někdo ze zastupitelů, ale aby úřad alespoň začal plnit to, co bylo nařízeno a nevystavoval se 
dále nebezpečí finančních sankcí od nadřízených úřadů. 
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SDH Mukařov 
 

Praktické školení zásahových 
jednotek „Za tři rohy“ Mukařov 2007 

 
Měsíc září byl pro mukařovské hasiče 

měsícem ve znamení soutěží.  
Tou první byl tradiční memoriál Míly 

Dlabače v Tehovci. Tato soutěž je pravidelně 
pořádána první sobotu v měsíci září. 
Družstva zde poměřují své síly v klasickém 
požárním útoku, v balení hadic na čas a v 
závodech na raftech přes rybník. Našemu 
družstvu se stejně jako v letech minulých 
nedařilo. Tentokrát nás při první disciplíně 
zklamala technika a šance na pěkné 
umístění byly ztraceny. Náplastí na špatné 
umístění nám bylo alespoň přátelské 
posezení po soutěži. 

 

V dalších týdnech nás čekala příprava 
na praktické školení zásahových jednotek 
obcí, které proběhlo 15.9.2007. Soutěžilo se 
na trase po okolních vesnicích se startem a 
zázemím v Mukařově. Letos se školení 
zúčastnilo 13 jednotek, které prokazovaly 
své znalosti z oblasti uzlování, nebezpečných 
látek, komunikace, spojení, zásahu v 
zimním období, zdravovědy a zásahu u 
dopravní nehody. Nechyběla ani „oblíbená“ 
pořadová příprava a prověrka fyzické 
kondice. Čas a úsilí, které jednotka věnovala 
přípravě, přineslo své ovoce v podobě 
1.místa. Kromě poháru za umístění jsme 
získali i putovní cenu tohoto klání, kterou 
věnoval pplk. Jan Bradna - ředitel HZS 
Středočeského kraje územního odboru 
Kolín. Celá akce probíhala jako po drátku, a 
tak se všichni mohli po vyhlášení výsledků 
ve 14 hodin vrátit do svých domovů. 

 

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, 
kteří se na přípravě a hladkém průběhu 
školení podíleli. Zejména bych chtěl 
poděkovat členům zásahové jednotky, kteří 
svým přístupem, úsilím a znalostmi 
vybojovali vytoužené 1.místo.   

 

 Michal Pokorný, SDH Mukařov 
 

Seznam letních hasičských zásahů : 
17.7.  Požár lesa – Vitice 
14.8.  Požár kolny – Louňovice 
27.8. Požár rodinného domu - Limuzy 

 

 
Začátek školního roku v místní 
mateřské škole 

 

Po prázdninách kluci holky, 
spěchejte do naší školky. 
Školička jak kytička, 
slyšet je v ní písnička, 
zpívá dětem pro radost, 
pro všechny má hraček dost. 
 

Začal nám nový školní rok a pro mnoho 
rodičů i dětí se změnil rytmus dne. Školka je 
místo, kde se dítě prvně setkává se světem, 
aniž by u toho byli rodiče. Musí se naučit 
spolupracovat s ostatními, brát zřetel na jiné 
děti, učit se trpělivosti i umět prosadit své 
„já“. 

V naší dvoutřídní mateřské škole je 50 
dětí, 3 pedagogické a 3 provozní zaměstnan-
kyně. Dětem se snažíme vytvořit klidné 
rodinné prostředí a respektovat jejich 
individualitu. V současné době ještě probíhá 
u nových dětí tzv.“ adaptační období.“ 

 

17.9. se nám velice líbilo hostující 
divadelní představení “Jak šel pejsek do 
školky“, na které jsme do MŠ pozvali děti z 
obou prvních tříd ZŠ. 

26.9. plánujeme pro předškolní děti 
„Dopravní dopoledne – Jezdím bez nehod“,  
spojené se soutěžemi, hádankami a jízdou 
na vlastních koloběžkách a kolech. 

Na měsíc říjen plánuje školka další 
divadlo a podzimní karneval. 

Zvláštní poděkování patří rodičům, kteří 
nám vyzdobili prostředí MŠ obrázky a 
květinami, pomáhají s drobnějšími opravami 
a přispívají sponzorskými dary. Všichni se 
těšíme na další spolupráci MŠ a rodičů. 

 

     Dana Tůmová, ředitelka MŠ a kolektiv
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Mukařovká pouť 

Závěr letošních prázdnin se tak jako 
každý rok konala tradiční mukařovská 
pouť na charitní louce.  

Již v úterý 7. srpna se k radosti dětí 
začala sjíždět spousta různých pouťových 
atrakcí. I když hlavní pouť se konala až o 
víkendu 18. a 19. srpna, mnozí si užívali v 
pátek 10. a ve čtvrtek 16., kdy kolotočáři 
dávali po dohodě s obecním úřadem na 
atrakcích výrazné slevy.  

O pouťovém víkendu si na své přišli 
milovníci piva, uzenin i cukrovinek,  
na různých atrakcích se mohli svézt malí i 
velcí návštěvníci pouti a nechyběly ani 
střelnice, autodrom, řetízkové kolotoče, 
ruské kolo a koníci. Na louce i v jejím okolí 
se sjelo spousta stánkařů nabízejících 
nejrozmanitější zboží, ať již tradiční cukrové 
vaty, tureckého medu, pražených mandlí a 
perníkových srdcí a nebo dnes již běžného 
nepřeberného množství hraček a textilu. 
Vrcholem pouťové zábavy pak byl v sobotu 
večer nádherný ohňostroj, který rozzářil 
oblohu nad celým Mukařovem. 

Vzhledem k pěknému letnímu počasí 
vznikla ta správná pouťová atmosféra a 
hudba mohla vyhrávat až do pozdních 
večerních hodin než odešli poslední 
návštěvníci. 

 
V článku o V. P. Borovičkovi byly použity 

následující zdroje: http://www.pozitivni-
noviny.cz, http://www.baronet.cz/

Nezlomný optimista  
spisovatel V.P.Borovička  
 – osobnost Mukařov-ska 

 Jak sám uváděl, z 
Prahy odešel právě do 
Mukařova proto, že 
dům (vila se zahradou 
v Obecní ulici), který 
byl v Mukařově ke 
koupi, měl v suterénu 
dostatek prostoru pro 
archiv jeho materiálů a dokumentů 
nastřádaných za roky spisovatelské 
práce. Letos v červnu tomu byly již 3 
roky, co ve věku 83 let zemřel po krátké 
těžké nemoci. 

Václav Pavel Borovička stále patří mezi 
nejčtenější české spisovatele. Jeho knížky se 
mohou pochlubit zcela mimořádnou oblibou 
u čtenářů: vyšly téměř ve dvou stech 
vydáních v celkovém nákladu značně 
přesahujícím pět milionů výtisků a byly 
přeloženy do šestnácti jazyků. Tituly 
'Atentáty, které měly změnit svět', 'Mafie', 
'Vraždy ve státním zájmu', ale i řada 
čtyřdílných 'Velkých kriminálních případů' a 
knížky 'Scotland Yard zasahuje', 'Pařížská 
sureté pátrá', 'Velké případy FBI', 'Slavné 
případy Interpolu', 'Hřbitov vyzvědačů', 'Past 
na kmotra', 'Století šakalů' se také dostaly 
do světa.  

V jednom z rozhovorů, které poskytl na 
sklonku svého života řekl: "Ve své tvorbě se 
zabývám vážnými, dramatickými a často i 
ožehavými tématy, jejichž studium a 
zpracování vyžaduje mnoho času, vypětí … 
Jsem však nezlomný optimista, miluji život a 
přidružené legrace. Proto píši filmové 
komedie, rozhlasové hry a televizní seriály. 
Miluji děti a pro ně jsem napsal čtyři knížky. 
Veselé, možná rozpustilé, snad právě proto 
byly všechny zfilmovány a odvysílány jako 
televizní seriály."  

V.P. Borovička je kromě knih známý jako 
autor či spoluautor celé řady populárních 
televizních seriálů. Kromě 'Dynastie Nováků' 
k nim patří 'Chalupáři', 'Spadla z nebe', 
'Safari', 'Kouzelné městečko' či 'Mateřské 
znaménko'. Spolupracoval na filmech 'Jen 
ho nechte, ať se bojí', 'Můj brácha má prima 
bráchu' a 'Brácha za všechny peníze'.    (všo) 

http://www.pozitivni-noviny.cz/
http://www.pozitivni-noviny.cz/
http://www.baronet.cz/
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TJ Sokol Mukařov    
Utkání dospělí Muži "A": 
 13.10.  (16:00)  Mukařov "A" - Brázdim 
 20.10.  (15:30)  Mukařov "A" - Radonice 
   3.11.  (14:00)  Mukařov "A" - Veltěž 
 17.11.  (13:30)  Mukařov "A" - Nehvizdy 
Utkání dospělí Muži "B": 
 13.10.  (13:00)  Mukařov "B" - Lojovice 
 27.10.  (14:30)  Muk. "B"- Svojetice "B" 
   3.11.  (11:00)  Muk. "B" - Mnichovice 
Utkání Žáci: 
 13.10.  (10:15)  Muk. - Velké Popovice 
 27.10  (10:15)  Muk. - Strančice 
   3.11.  (  8:30)  Mukařov - Mnichovice 
Utkání Přípravka: 
 14.10. (10:15)  Mukařov - Ondřejov 
 28.10. (10:15)  Mukařov - Kamenice 
   4.11. (10:15)  Mukařov – Kunice 
 
 
 
 

Prvňáčci v ZŠ Mukařov 

9; 20%
7; 16%

5; 11%

1; 2%1; 2%
1; 2%

5; 11%

2; 4%

1; 2%

13; 30%
Mukařov

Babice

Louňovice

Doubravčice

Svojetice

Doubek

Jevany

Klokočná

Praha

Vyžlovka

 
 
 

Pozvánka na Lampioňák 
 

 Jednou z věcí, kterou bychom rádi obno-
vili jsou lampionové průvody, které mají 
zvlášť pro děti neopakovatelnou atmosféru. 
V letošním roce je pro pořádání průvodu 
vhodné datum připadající na pátek 2. listo-
padu – svátek zesnulých a v západních 
zemích Halloween.  
 Začátek průvodu bude na návsi v 
Mukařově v 17.30 hod. a po projití uličkami 
se průvod vrátí zpět k parku, kde proběhne 
malý ohňostroj a vyhlášení nejhezčího 
lampionu a případně i hallo-weenské masky. 
Snad nám počasí vyjde. (rud) 

Kalendář  
Mukařov-ska 
 

Říjen 
    6.  Vítání občánků 

v přízemí budovy   
základní školy (od 10:00) 

   10.  Focení dětí a tříd v ZŠ Mukařov 
13.-14.  HAVELSKÉ posvícení  

Montgomery Žernovka - pečené 
husokachny a posvícenská zábava  

13.-14.  Velkoobjemové kontejnery 
náves Srbín a Žernovka + areál tržnice 
Mukařov (do tohoto odpadu nepatří 
nebezpečný odp. - ten o 3 týdny později) 

   27. Drakiáda (pozvánka na straně 1) 
   28.  Přihlášky do soutěže Mukařovská 

hvězda – (přímo v řediteně školy nebo 
na tel 323 660 234, 731 449 243) 
 

Listopad 
    2.  Lampionový průvod (17:30) náves 
    3.  Svoz nebezpečného odpadu 

(M+S+Ž) časy a stanoviště budou 
upřesněny 

  3.-4. Speciality Australské kuchyně 
Montgomery Žernovka 

  10.  Mukařovská hvězda – IV. ročník 
Soutěž ve zpěvu pro děti od 6 do 15  
- Sokolovna Mukařov (14:00) 

24.-25. Staročeské speciality – Montgom. 
 1.-30. Soutěž o největšího pijáka aneb 

Vypij ženě Silvestra  
Montgomery Žernovka - hlavní cena 
Silvestr pro dva zdarma 

IKT Centrum  
Mnichovice a Mukařov při  

Základní škole Mukařov: 
 

Nabízíme:

Reklama 

  Hodiny pro veřejnost: 
 středa + čtvrtek    15:30 - 20:00 
na tel. objednávku:  
 po+út+pá  15:30 - 20:00 
Cena: 40,- Kč/hod   
 v ceně internet, tiskárna, skener 
 

Kontakt: 323 660 234, zs.mukarov@quick.cz  
 

Hledáme:  Správce IKT Centra na polo-
viční úvazek v uvedených hodinách, bližší 
informace na výše uvedených kontaktech.  
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