
   
 
Jarní úvodník         

Tak snad máme tu letošní zimu 
konečně za sebou. I když byla celkem 
mírná, dala si nakonec chvíli na čas. 
Morana byla spálena na břehu Mukařov-
ského rybníka už v polovině března  
a přesto i potom poletoval sníh  
a lehce nám pocukroval letošní časné 
Velikonoce.  

 

Možná jste si už všimli, že toto číslo 
jsme pro Vás připravili již v 12-ti stránko-
vém provedení. Zabralo nám to sice trochu 
více času, ale článků se tentokrát sešlo 
opravdu hodně.  

Kromě pravidelných rubrik týkajících 
se dění na Obecním úřadě se tentokrát 
dočtete také o tom, jaká byla plesová 
sezóna a jak se vydařil Dětský maškarní 
bál (letos nekuřácký). Hned několik stran 
je věnováno školce – její přístavbě i fungo-
vání. Nemohou chybět ani zprávy ze školy, 
Mateřského centra, od Sokolů a hasičů.  

Poslední strana jako již tradičně obsa-
huje kalendář akcí na měsíce duben a 
květen. Nejbližší akcí je již 12. dubna 
mínus první ročník Mukařovského Pištěka 
– Divadelního festivalu, kdy se do naší 
mukařovské sokolovny sjedou hned  
3 divadelní uskupení najednou.  

Z dalších akcí jsou tu dvě hasičské 
soutěže – Mukařovský uzel pro malé hasiče 
a Žernovská osmička pro velké.  

Před koncem dubna se spolu s Dnem 
Země můžete také těšit na velkoobjemové 
kontejnery. Ty jsou obcí přistavovány 2x 
do roka a snad alespoň trochu pomáhají 
tomu, že ne všechno staré harampádí 
končí ve škarpách a na lesních cestách. 
Když člověk vidí, co někteří z nás dokážou 
do lesa  vyvézt,  plakal by.  Ale  o tom  zase  

 
 

někdy jindy. 

   III. ročník     duben - květen  2008 
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Dvouměsíčník pro Mukařov, Srbín a Žernovku 

Přelom   dubna  a  května   již  tradičně 
okupují čarodějnice, které i letos budou na 
vícero místech Mukařovska.  

V polovině května Mateřské centrum 
pořádá Den pro mámu a na konci května 
tu bude již 32. ročník Mukařovské kecky. 
Věřme, že se sluníčko na nás bude při 
všech těch akcích usmívat alespoň tak, 
jako na prosluněné letecké fotografii 
Mukařova z roku 1936. 

Hezké jaro Vám všem! 
Vítek Šoupal, Mukařov-sko 

 

 

 
 

Vítek Šoupal, předseda OS Mukařov-sko 

  Z   O B S A H U : 

Str. 2 í radosti a starosti starosty  
Str. 3  Projekt rozšíření školky 
Str. 4  Polemika – mateřská školka 
Str. 6  Velikonoční jarmark na Srbíně 
 Mateřské centrum v akci  
Str. 7 Ohlédnutí za plesovou sezónou 
 Dětský maškarní karneval 
Str. 8 Zprávy ze školy 
Str. 9 Charitní domov 
 Nejkrásnější zahrádka potřetí 
Str. 10 Mukařovský Pištěk – divadlo 
Str. 11 Mukařovská kecka a fotbal  

Jarn

Více informací najdete průběžně na 
internetu:  www.volny.cz/mukarov-sko  

 www.mukarov.cz Velkoobjemové kontejnery

http://www.volny.cz/mukarov-sko
http://www.mukarov.cz/
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Jarní radosti a starosti starosty 

Rudolf Semanský, starosta obce 

Jaro je tu – po celkem mírné zimě, kdy v podstatě vůbec nebylo třeba bojovat s příva-
ly sněhu a jen asi týden nás potrápilo náledí, se jaro začíná opět hlásit o slovo. Ani 
zpravidla nejstudenější měsíc zimy, kterým bývá únor, o sobě nedal příliš vědět a spíše 
překvapil nezvykle teplým až jarním počasím. 

Výhodou mírného počasí bylo, že jsme ušetřili náklady za zimní údržbu komunikací, mráz 
se na jejich již tak dost neutěšeném stavu přeci jen tolik nepodepsal, nevýhodou však zřejmě  
i v dalších letech bude nedostatek vody v jarních a letních měsících. 

Jak jsem se již v předchozích číslech Mukařov-ska možná zmínil, v letošním roce nás čekají 
další práce na přípravě projektu pro zásobování pitnou vodou  a odkanalizování sídelních částí 
Srbín a Žernovka, rekonstrukce žernovské vodárny, dokončení dětského hřiště v Srbíně a 
chodníku podél ulice Choceradská – to již v jarních měsících, dále realizace dětských hřišť v 
Žernovce a Mukařově, rekonstrukce čistírny odpadních vod v Mukařově kvůli zvýšení její 
kapacity a nově jsme zadali projekt pro rozšíření mateřské školy, s jejíž nedostatečnou 
kapacitou se potýkáme již několik let. O tomto projektu se více dočtete na jiném místě 
dnešního vydání. Letos jsou také v rozpočtu vyčleněny peníze na zakoupení měřičů rychlosti, 
které budou osazeny na hlavních trasách ve všech částech obce. Kromě toho bude zhruba 
někdy v květnu probíhat rozsáhlá rekonstrukce ulice Choceradská, která bude financována z 
prostředků Středočeského kraje. Také na místních komunikacích dojde stejně jako v loňském 
roce k rozsáhlejším opravám povrchů a rovněž k opravám výtluků.  

 Rád bych se ještě zmínil, že obec podepsala smlouvu na zpětný odběr elektrozařízení, 
což v praxi znamená, že veškeré elektrické přístroje, které dosloužily, je možno po dohodě s 
obcí odevzdat v domluveném termínu a svozová firma je pak odveze k dalšímu zpracování. 
Důležité však je, aby domácí kutilové z těchto zařízení nevymontovávali jakékoli součástky 
včetně přívodních šňůr, nerozbíjeli obrazovky monitorů a nelámali plastové kryty. Pak se totiž 
dle definice o odpadech již nejedná o elektrozařízení, ale o nebezpečný elektroodpad a ten bude 
obcí svážen tak jako doposud pouze při dvakrát do roka organizovaných svozech nebezpečného 
odpadu. Za likvidaci elektroodpadu totiž musí obec platit nemalé peníze, na rozdíl od elektroza-

pak za odevzdání nějakou tu korunu dostane – např. za televizor asi 5,- Kč. 
Na závěr chci zmínit je

řízení, kdy nao
den nešvar, který se v našich obcích začíná rozmáhat. 

Je 

čné jarní měsíce a co nejméně starostí. 

jím parkování na ulicích před domem, hůře pak dokonce na chodnících - 
zřejmě z důvodu pohodlnosti majitelů, nebo vlastnictví více vozů, než je možné 
umístit na vlastní pozemek. Kromě toho, že je tím značně omezována 
průjezdnost ulic, obtěžováni chodci a leckdy se 
stane, že např. popeláři nemohou do některé 
ulice vůbec zajet, jedná se o porušení některých 

nařízení, včetně rozhodnutí Stavebního úřadu, kde se v 
podmínkách stavby jasně hovoří o tom, že parkování bude 
řešeno výhradně na pozemku stavebníka. Ovšem dost riskují i 
majitelé těchto vozidel – jen výjimečně lze totiž zabránit 
nepříjemnostem, jako je vykrádání aut, které je mnohdy dílem 
okamžiku, a takto odstavené vozy k němu přímo vybízejí. Navíc, 
při dlouhodobém stání lze uplatnit vyhlášku o záboru veřejného 
prostranství a toto parkování zpoplatnit. Věřím, že se majitelé 
těchto vozů nad celou věcí zamyslí a budou myslet nejen na 
sebe, ale i na ostatní obyvatele našich obcí, které jejich 
bezohlednost omezuje. 

Přeji všem slune

Anketa www.mukarov.cz 
Co si myslíte o sobotním provozu 
pošty v Mukařově (8:00-10:00)? 

Vyhovuje mi 
                                      7% 

Přivítal-a bych prodloužení do 
12:00 

                                      7% 
Přivítal-a bych zavedení finančních 
služeb i v sobotu 

                             20% 
Přivítal-a bych prodloužení + fin. 
služby 

      63% 
Poštu v sobotu nepotřebuji 

                                        3% 
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Připravujeme projekt rozšíře

n Kašpar, místostarosta

Již několik let se v mateřské školce v Mukařově 
“Ne

ojených 
žad

 úřadu Středočeského 
kra

y o jednu třídu jako přístavba do volné louky, zahrady nebo 
jak

í 
bu

ní mateřské školky  
Ja  
opakuje stejná situace:  

, maminko, nezlobte se, ale kapacita školky nestačí na přijetí dalších dětí.“ 
Zastupitelstvo obce dostává od vedení školky každoročně zvyšující se počty neuspok
atelů, ale vzhledem k předpokládané velké investici několika milionů nebylo možné projekt 

na rozšíření školky dosud zařadit do již tak omezeného rozpočtu obce.  
Vyhlášením Regionálního operačního programu (ROP) Krajského
je, resp. jeho Výzvy č.12 v oblasti vzdělávání, se otvírá šance na získání potřebných 

prostředků. V letošním roce jsou vyhlášeny dva termíny pro předkládání projektů, první 
počátkem května, druhý v říjnu. Přísná a velice obšírná metodika nutí všechny potenciální 
žadatele, aby se maximálně věnovali dodržení všech předepsaných hledisek k posuzování 
projektů již od počátku, protože se očekává velký zájem o tento druh projektů z mnoha obcí a 
ne všechny bude možné uspokojit. 

Má se navrhovat rozšíření školk
o nástavba nad současné přízemní křídlo? Ke konečnému rozhodnutí musel být vypracován 

statický posudek, který sice nedoporučil nástavbu, ale zároveň inspiroval projektanty tak, že 
nástavba sice bude, ale ve formě „obestavení“ přízemního křídla na zapuštěných pilotech. Toto 
řešení ušetří nejen pozemky, ale zároveň vyřeší léta trvající problémy s izolací rovné střechy.  

Projekt nástavby navrhuje sedlovou střechu, jejíž tvar by se později měl objevit i na původn
dově, kde je problém s izolací stejný.Věřme, že takto pojatý projekt neskončí jen zavázaný v 

mašličkách po neúspěšné „maturitě“ hodnotící komise, ale svojí realizací umožní předškolní 
výchovu dalších občánků.  
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Polemika - Mukařovská školka 

Jak jste si již možná přečetli na 
straně 3, připravuje se rozšíření mateřské 
školky v Mukařově o další třídu. Na této 
stránce Vám v rubrice Polemika přináší-
me další pohledy na fungování školky, 
které odstartovalo několik příspěvků na 
diskusním fóru obce (www.mukarov.cz).  

Věřme, že výměna názorů (byť občas 
anonymních, přesto relativně korektních), 
pomůže v navázání komunikace mezi 
školkou a jejím okolím, jak to zmiňuje paní 
ředitelka v příspěvku níže.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Internet:  MŠ Mukařov - 18. 2. 2008 (15:50) 

Dne 18.2. 2008 jsme se sešly s mamin-
kami dětí z MŠ a hovořily jsme o spolupráci 
rodičů s MŠ. Pedagogické pracovnice 
vyslechly připomínky maminek, které se 
týkaly chodu MŠ. Společně jsme se dohodly 
na řešení všech problémů, které budeme 
postupně řešit na společných schůzkách, 
akcích. Přejeme si, aby došlo k oboustranné 
spokojenosti. Důraz bude kladen na spolu-
práci rodič-učitel-dítě-OÚ. V měsíci březnu se 
bude konat třídní schůzka se všemi rodiči a 
budeme se zabývat jejich nápady a dalšími 
příspěvky k provozu MŠ. Bude vytvořena 
skupina rodičů, která bude jednat se zástupci 
MŠ.  S pozdravem ředitelka MŠ 

 

Internet:  rodiče z MŠ - 4. 2. 2008 (22:53) 
Vážený pane starosto, díky moc za Váš 

vstřícný postoj k našim připomínkám k 
fungování mateřské školy. Společně s dalšími 
rodiči dětí z MŠ podněty shromáždíme a 
sdělíme Vám je na úřadě. Těšíme se na 
zlepšení stavu. Děkujeme za respektování 
naší (prozatímní) anonymity.  
 

Poděkování hasičům 
V pátek 15.2.2008 jsme navštívili naše 

hasiče v Mukařově. Ukázali nám vše, co 
potřebují ke své práci. Vybavení hasičské 
zbrojnice se dětem moc líbilo, ale nejvíce je 
zaujala hasičská vozidla a jejich vybavení. 

V klubovně, kde jsme všichni dostali na 
zahřátí "HASIČSKÝ ČAJ", si hasiči 
vyzkoušeli děti ze znalosti důležitých čísel. 

Chtěli bychom jim ještě jednou 
poděkovat, těšíme se na další spolupráci a 
kreslíme obrázky do výtvarné soutěže, které 
se rádi zúčastníme. 

Děkujeme Vám - děti a kolektiv z MŠ 

 

Mukařovští hasiči a mateřská 
školka  
 Michal Pokorný, SDH Mukařov 

Dne 15. února 2008 jsme přivítali  
v naší mukařovské hasičské zbrojnici děti 
z mateřské školky. 

Děti měly možnost prohlédnout si 
techniku a vybavení, které používáme při 
zásazích a výcviku. Připravili jsme pro ně 
program s ukázkami. 

Jelikož bylo venku mrazivé počasí, 
pozvali jsme děti na závěr návštěvy do 
klubovny, aby se ohřály. Zde jsme u teplého 
čaje popovídali o tom, co všechno hasiči 
dělají a co ke své práci potřebují. Vyzkoušeli 
jsme děti ze znalosti důležitých telefonních 
čísel a vysvětlili jim, jak se chovat v případě 
požáru. Děti byly také seznámeny s náplní 
práce mladých hasičů. 

Paní učitelky dostaly podklady pro 
celostátní výtvarnou soutěž Požární ochrana 
očima dětí, do které se mohou děti 
dobrovolně zapojit. Na památku jsme předali 
všem kartičky s hasičským domem a 
informací o možnosti zapojit se do kroužku 
mladých hasičů.  

 
 

 Pozvání do kroužku mladých hasičů 
 

Vážení rodiče,  
rádi bychom v letošním roce za- 

hájili činnost  „Přípravky mladých  
hasičů“  (dětí  předškolního  věku). 
Možnost zapojit se  do kroužku mají  
také starší děti a dorost.  

Kroužek se schází pravidelně  
každou sobotu od 14:00 v požárním domě. 

V případě dotazů nebo zájmu kontaktujte 
naše vedoucí Alenu Semanskou 606 342 699, 
nebo Martina Veselého 739 524 039. 

http://www.mukarov.cz/
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Velikonoce v Srbíně začaly jarmarkem  Lída Třeštíková,O.S. Pro Srbín 

Obrázek jak z Ladova pohledu – sousedé na návsi, kolem 
pobíhající děti, ovečky okolo vítězného beránka… Tak vypadala 
Květná neděle v Srbíně. Tedy přesněji 16. března odpoledne. 

Občanské sdružení Pro Srbín uspořádalo další ze sousedských 
setkání občanů a přátel Srbína. Pod velkým stanem bylo pro děti 
připraveno velikonoční vyrábění – zdobení březových větviček, 
malování kraslic, výroba kuřátek a zápichů do osení, výroba 
stojánků na vajíčka, a zlatý hřeb – pletení pomlázek. Výroby se 
překvapivě zúčastnili nejen děti, ale atmosféra strhla i přítomné 
dospěláky. Zvláště pánové se připravovali na nadcházející 
koledování s pomlázkou. A kdo byl unaven, nebo se přišel prostě jen tak podívat, mohl se 
občerstvit v improvizovaném stánku s tradičními velikonočními pochoutkami – nádivkou, 
beránky, mazanci a vaječnými jednohubkami.  

Setkání však, kromě navázání nových kontaktů a dobrých vztahů srbíňanů, přineslo 
sousedům i informace. Jeden informační panel byl věnován nově budovanému dětskému hřišti 
v Srbíně, druhý se zabýval připomenutí Velikonoc jako křesťanské slavnosti.  

Těší nás, že Srbín žije, že jste přišli a pobavili se. Děkujeme všem, kteří přispěli svým 
umem, časem a pomocí, všichni dobrovolníci byli opravdu skvělí. Těšíme se na další akce s 
vámi – o.s. Pro Srbín. 

 

Mateřské centrum v akci  
 Katka Čadilová, Mateřské centrum 
 

Aktivity MCM se utěšeně rozrůstají, a to 
především díky zájmu rodičů z Mukařovska a 
okolí. Pravidelný program nabízíme již třikrát 
v týdnu, mimořádné akce se snažíme 
realizovat jednou měsíčně.  

V současné době připravujeme: 
• účast při organizování Dne Země (26.4.) 
• Den pro mámu (18. 5.)  
• kurzy angličtiny pro rodiče  

Morana 
Velmi nás potěšila účast na Vynášení Morany 

o Smrtné neděli (9. 3.). Sešli jsme se u družiny v 
Příčné ulici a průvodem se vydali k požární 
nádrži. Zde po krátkém vysvětlení pro děti byla 
Morana odstrojena a vhozena do ohně, který nám 
pomáhali hlídat mukařovští hasiči. Na 30 dětí se 
pak zapojilo do různých her nebo si nad ohněm 
opékalo vuřty. Zaprášilo se i po 120 doma 
pečených buchtách.  

 
Zapojte se při Dni Země 

Těšíme se, že se v podobně hojném počtu sejdeme i na Dni Země, kdy 
bychom rádi uklidili prostor v okolí požární nádrže, kde by měla brzy 
vzniknout naučná stezka, a doufáme, že zvládneme i vysadit dvě nové lípy 
u Sokolovny. Sraz je v sobotu 26. dubna v 10 hodin na hrázi rybníka v 
Mukařově, další informace budou zveřejněny na webových stránkách 
obce a MCM (www.mcmukarovsko.estranky.cz). Srdečně zveme nejen 
maminky, ale také tatínky a starší sourozence! 

http://www.mcmukarovsko.estranky.cz/
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Ohlédnutí za plesovou sezónou  
 Alena Semanská, SDH Mukařov, Mukařov-sko, OÚ 

Jako každý rok v únoru začala v mukařovské sokolovně plesová sezóna. Dne 9. února 
se konal první z tradičních plesů – Ples sportovců. Účast byla hojná, tombola i nabídka 
občerstvení bohatá a návštěvníci se tak rozcházeli až v časných ranních hodinách. 

Dalším z plesů byl již 4. školní ples ZŠ Mukařov který se konal 22. února.  
A plesovou sezónu pro letošní rok uzavíral 15. března Hasičský 

bál, který pokaždé vede pomyslné žebříčky návštěvnosti. Bylo opět 
plno a organizátoři i hosté mohli být spokojeni nejen s bohatou 
tombolou, ale i s příjemnou atmosférou a kvalitní hudbou.  

Letošní Hasičský bál byl oživen několika atraktivními zpestřeními 
programu. Jedním z nich bylo předtaneční vystoupení a největším 
překvapením pro účastníky plesu byla obrovská bílo-červená 
řiditelná vzducholoď s nápisem SDH Mukařov, která po celou dobu 
konání plesu poletovala nad stoly i hlavami tančících návštěvníků.  

Takže – jako vždy - těšíme se opět příští rok… 

 
Dětský maškarní karneval  Alena Semanská, SDH Mukařov 

Sbor dobrovolných hasičů Mukařov pořádal 
22. března v mukařovské sokolovně dětský 
maškarní bál.  

Byli jsme příjemně překvapeni tím, kolik dětí 
v doprovodu rodičů na tuto akci zavítalo. Masek 
bylo přihlášeno okolo 80-ti a byly zde zastoupeny 
děti všech věkových kategorií, od malých 
miminek přes batolata až po školáky.  

Velikonočně vyzdobená sokolovna se 
rozezněla dětskými písničkami a taneční rej 
střídalo vystoupení kouzelníka a dětské soutěže. 
Mezi dětmi se pohyboval náš kolega v masce 
roztomilého oslíka, ze kterého byly děti nadšeny, 
a rozdával sladkosti. Nad hlavami hostů 
poletovala řiditelná vzducholoď, kterou jsme mohli spatřit již na Hasičském bále. V předsálí 
byla připravena bohatá tombola, ke které děti dostávaly koblížky a sladkosti od sponzorských 
firem. Byla zde i možnost výběru z pestré nabídky zákusků a chlebíčků a jiného občerstvení. 

O volbu nejkrásnějších masek se postarali sami hosté pomocí volebních lístků, které byly 
rozdávány při příchodu. Srdce všech si získala rozkošná malinká Červená karkulka (Nikolka 
Dušková – na obrázku s oslíkem), která obdržela nejvíce hlasů a vyhrála tak soutěž o nejhezčí 
masku. Doufáme, že všichni návštěvníci byli spokojeni a v příštím roce si účast na této akci 
zopakují. 

 
Hasiči děkují za podporu  Michal Pokorný, velitel SDH Mukařov 

Sbor dobrovolných hasičů Mukařov děkuje všem podnikatelům, kteří 
reagovali na žádost o podporu činnosti hasičů v Mukařově a poskytli nám 
finanční příspěvek. Text dopisu a seznam osob, kteří poskytli finanční 
prostředky naleznete na www.sdh-mukarov.wz.cz

 

http://www.sdh-mukarov.wz.cz/
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Zprávy ze základní školy   

Lyžařský výcvik na Portáši Volby do školské rady 
            Alena Semanská, školská komise                   Jitka Zemanová, ZŠ Mukařov 

Letošní lyžařský kurz jsme 
uspořádali opět v hotelu Portáš, neboť 
jsme si toto místo oblíbili již v loňském 
roce. Počasí bylo příznivé. Výcvik žáků 
probíhal na přilehlém svahu ve čtyřech 
družstvech.  

Jen zhruba rok a půl po volbách 
Školské rady bylo volbu nutno opakovat, 
neboť jedním ze zastupitelů nového 
zastupitelstva obce byla regulérnost této 
volby zpochybněna. 

Před samotnou nově připravenou 
volbou byli všichni zákonní zástupci 
osloveni formou letáčků a na základě 
odevzdaných lístků bylo nominováno 6 
kandidátů. Volby do Školské rady za 
zákonné zástupce žáků pak proběhly dne 
10.3.2008.  

Ve středu odpoledne jsme navštívili 
lyžařský areál Kohútka. Tento den se v 
našem hotelu Portáš natáčel film o 
horských chatách s Vladimírem Čechem. 
Při této příležitosti si nás ČT 1 natočila a 
možná budeme i v televizi.  

Přestože byli osloveni zákonní zástupci 
všech 320 žáků ZŠ Mukařov, k volbám se 
dostavilo pouze 11 voličů. Za pedagogy se 
zúčastnilo 18 volitelů. 

Na závěr kurzu proběhly závody ve 
slalomu a sjezdu. Závodů se zúčastnila 
všechna družstva. Výsledky:  

• SJEZD – dívky 1. Slezáková Adéla 
2. Králíková Michaela 3. Kodejšová 
Jana  

Výsledky voleb: 
• za Obecní úřad Mukařov byli 

zvoleni pan Zdeněk Beck a paní 
Alena Semanská, 

• SJEZD – chlapci 1. Hořický Aleš  
2. Sus Jakub 3. Pavelka Jaroslav  

• SLALOM – dívky 1. Králíková 
Michaela 2. Slezáková Adéla 3. 
Budská Veronika  

• za pedagogy Mgr. Radek Chvojka a 
Mgr. Jitka Zemanová, 

• za zákonné zástupce žáků Mgr. 
Lada Váňová a paní Daniela 
Kocková.  

• SLALOM - chlapci 1. Hořický Aleš 
2. Sus Jakub 3. Červinka Petr 

Již se těšíme na další úspěšný lyžařský 
výcvikový kurz!  

 

Poděkování sponsorům plesu Jana Novotná, ředitelka ZŠ 

Základní škola Mukařov děkuje všem sponzorům i návštěvníkům 4. Školního plesu dne 
22.2.2008, kteří se zasloužili o to, že škola získala přes 20.000,- Kč, které budou použity na 
částečné pokrytí částky potřebné k nákupu nového nábytku do učebny fyziky a chemie.  
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Charitní domov v Mukařově  Alena Semanská, CHD Mukařov 

Mukařovští starousedlíci jistě dobře znají malebnou budovu s křížem na střeše  
a s nádhernou zahradou okolo, kde od roku 1962 do roku 1996 sídlily sestry kongregace 
svaté Hedviky. Nyní se tam nachází domov pro 
spolupracovníky církve a seniory, kteří potřebují pomoc 
k běžnému životu a chtějí žít v církevním prostředí. 

Posláním domova je umožnit seniorům i nadále žít 
plnohodnotným způsobem života, kterým doposud žili a 
na jaký byli zvyklí. Cílem poskytovaných sociálních 
služeb v charitním domově je ubytování pro 42 klientů, 
pomoc při uspokojování základních životních potřeb, 
umožnění realizace duchovních potřeb klientů a 
důstojné doprovázení klientů až do konce jejich života. V 
hlavní budově se nachází kaple, kam jsou odváženi i 
klienti, kteří díky svému zdravotnímu stavu nebo omezeným pohybovým možnostem nemohou 
navštěvovat kostel. 

Základní zásadou pro poskytování služeb je křesťanský pohled na člověka, úcta k němu, 
vytváření domova pro seniory a podpora vztahů s okolím. 

 
Vyhlášen 3. ročník soutěže Nejkrásnější zahrádka Mukařov-ska 

           Martin Záhorský, Mukařov-sko 
 

Po úspěchu předchozích let vyhlašuje občanské sdružení Mukařov-sko spolu  
s Obecním úřadem Mukařov již třetí ročník soutěže "O nejkrásnější zahradu Mukařov-
ska". Hlavním motivem letošního ročníku je úprava před domem, kvetoucí fasáda a okna.  

Letošní ročník opět podpořila hlavní cenou (šekem 
na nákup v hodnotě 6000 Kč) společnost  
Werco – dovozce malé zahradní a lesní techniky se 
sídlem na Vojkově naproti Mototechně a dále pak také 
Vodní království - specializovaný maloobchod  
a velkoobchod zaměřený na jezírkovou problematiku, kameny a japonské lampy. 

www.werco.cz    www.vodnikralovstvi.cz
 

 

 

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  
 
3. 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: 8. června 2008 
 

Užší finále:   9.6. – 29.6. 
  (Prohlídky a hodnocení 10-ti 
 "nej" zahrádek porotou) 
 

Vyhlášení:   8. 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 vyfotit Vaši 
zahrádku sami, zavolejte nám na tel. 
603 400 525 a my Vám ji vyfotíme. 

 

mailto:web@mukarov.cz
http://www.werco.cz/
http://www.vodnikralovstvi.cz/
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Pozvánka na Divadelní festival v Mukařově  Jana Šoupalová, Mukařov-sko 

12.4.2008 od 17 hodin se v 
mukařovské sokolovně uskuteční 
Mínus první ročník Mukařovského 
Pištěka - Divadelního festivalu. Během 
jediného večera budou mít diváci 
možnost shlédnout tři představení od různých divadelních uskupení. 

Účast přislíbili: 
− srbínsko-mukařovská Antidivadelní spoležnost Marza (www.sweb.cz/marza.divadlo), 

jejichž prosincové představení se vyznačovalo na amatérské divadlo nebývale 
propracovanou scénou, kostýmy i hudebním a světelným doprovodem; 

− u.s. Marvin (usmarvin.praguesoft.cz); ani tento divadelní spolek u nás v Mukařově 
neuvidíme poprvé. Představili se nám v loňském roce se zpěvohrou, letos se k nám 
chystají s představením Zubařovo pokušení. Stojí rozhodně za zmínku, že návštěvníci 
Mukařovského Pištěka budou první, kdo tuto hru shlédnou poprvé od jejího ocenění na 
listopadové soutěžní přehlídce Kaškova Zbraslav, odkud byla doporučena do širšího 
výběru pro Jiráskův Hronov (což je pro amatérské herce údajně meta nejvyšší). 

− Hudební Letňanské Amatérské Divadlo HLAD (hlad.ic.cz), které k nám přijede 
s představením Parybovka aneb Ryba, jak ho neznáme. Uvidíte tak trochu aprílové 
představení o poněkud netradiční cestě do Betléma. Původní hudba z roku 1796 doznala 
jen několika úprav a je doplněna scénkami podtrhujícími příběh, který Ryba ve své mši 
naznačil.  

Velice děkujeme panu Theodoru Pištěkovi, s jehož laskavým svolením jsme mohli náš 
divadelní festival pojmenovat. Snad jednou účast na "Pištěkově Mukařovu" bude také pro 
ochotníky lákavou metou. Těšíme se na shledanou v hledišti. Více informací na 
www.volny.cz/mukarov-sko nebo na tel. 732 862 000. 

 
 

Černá  kronika             Milan B

Nehod
eneš 

k další závažné 
dop

nec 
sko

a na Choceradské 
Na počátku března došlo 
ravní nehodě, tentokrát v Srbíně na 

Choceradské ulici. Řidič nejenže nebral ohledy 
na to, že projíždí obcí, ale ani nepřizpůsobil 
rychlost proměnlivému březnovému počasí.  

Jak můžete vidět na obrázku auto nako
nčilo na střeše. 
 

  
 

 
 
 

 
Inzerce  

Zubař v Mukařo
MUDr. Patrik Kardoheli 
 

budova obecního úřadu/pošty 
Příčná 11, Mukařov - 251 62 
 

tel: 776 455 706 
 

Ordinační hodiny: 
 Po, Út, Čt   8 -13 
 Středa 12-18 
 Pátek      x 

Inzerce 

vě  

http://www.sweb.cz/marza.divadlo
http://www.volny.cz/mukarov-sko
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Mukařovský 
fotbal na jaře  

Opět Vám přinášíme 
výsledky mukařovské- 
ho fotbalu a pozvánku 
na naše jarní zápasy. 

Kompletní výsledky najdete na Fotbal.cz:  
http://www.fotbal.cz/c/clubs/adr/ViewAdr.asp?detail=209034 

 
• Muži A  14. (předposlední) místo 

 okresního přeboru 
• Muži B  1. místo ve IV. třídě 
• Žáci  10. (předposlední) místo 

 okresní soutěže 
• Přípravka  11. místo (ze 14-ti)  

 v okresní soutěži 
 

Hřiště Mukařově duben-květen 08'  
 
PŘÍPRAVKA domácí utkání: 

sobota   5.4. (10.15)  Sokol Svojetice 
sobota 19.4. (10.15)  FK Dobřejovice 
sobota   3.5. (10.15) Slavoj V.Popovice 
sobota 17.5. (10.15) Sokol Babice 
 

ŽÁCI domácí utkání: 
neděle 20.4. (10.15) Sokol Hrusice 
neděle   4.5. (10.15) FK Dobřejovice B 
neděle 18.5. (10.15)  Sokol Ondřejov 
neděle   1.6. (10.15) FK Kunice 
 

MUŽI "B" domácí utkání: 
sobota 19.4. (14.00) Sokol Senohraby B 
sobota   3.5. (14.00) TJ Stř. Skalice B 
sobota 17.5. (14.00)  

 Sokol Čestlice 
sobota 31.5. (14.00)  

 FK Mirošovice B 
 

MUŽI "A" domácí utkání: 
sobota   5.4. (16.30)  

 Slavoj St. Boleslav B 
sobota 19.4. (17.00)  

 FK Říčany A 
sobota   3.5. (17.00)  

 TJ Vyšehořovice A 
sobota 24.5. (17.00)  

 TJ Kostelec/Č.L. A 
 

Zveme všechny příznivce  
na naše hřiště.  

Zdeněk Týce,  
starosta TJ Sokol Mukařov

Vyražte na Mukařovskou kecku   
 Dne 31.května 2008 

se uskuteční již 32. ročník 
tradičního dálkového 
pochodu "Mukařovská 
kecka" na trasách v délce  
7, 15 a 25 km. Na pochod, který pořádá 
TJ Sokol Mukařov, můžete vyrazit na 
všech trasách od 7 do 10 hodin.  Start a 
cíl je jako vždy u mukařovské sokolovny. 
Zveme všechny k maximální možné účasti 
a věříme, že nám počasí bude přát.  (tyz) 

 
 

ím roce, 
ste

 

Velkoobjemové 
kontejnery  
v dubnu 

V letošn
jně jako v před-

chozích letech, bude Obe
opět organizován svoz velkoobjemového 
odpadu. V této souvislosti budou v našich 
obcích na tradičních místech přistaveny 
velkoobjemové kontejnery, do kterých je 
možné tento odpad odložit. V jarním kole 
se termín svozu záměrně kryje s datem 
Dne země, během něhož budou sdružení 
Mukařov-sko a Pro Srbín organizovat jarní 
úklid obce. Poznamenejte si tedy do 
kalendáře datum 26. dubna a přispějte i 
Vy přiložením ruky k dílu pro zlepšení 
vzhledu místa, kde žijeme.  Děkujeme! (rud) 

cním úřadem

Eduard Pacák mobil: 605 789 346 

ZAHRADNICKÉ PRÁCE - údržba zeleně 
 kácení a prořezy rizikových stromů prováděné  

 i horolezeckou technikou 
 likvidace pařezů frézováním 
 štěpkování větví 
 zakládání trávníků a pokládka travních koberců 
 sekání a provzdušňování travnatých ploch 
 stříhání živých plotů 
 úprava dlouhodobě neudržovaných pozemků 
 sběr a úklid listí, odvoz a likvidace odpadů 
 automatické závlahové systémy 
 návrhy, realizace a celoroční údržba zahrad 

Inzerce 



                    –  dvouměsíčník pro Mukařov, Srbín a Žernovku                                                    Strana 12 

 
Kalendář Mukařov-ska 
 

Duben  
12. Mukařovský Pištěk - Mínus první ročník 

divadelního festivalu (viz str. 10) 
13. Mukařovský uzel - soutěž mladých 

hasičů ve vázání uzlů (Sokolovna) 
19. Žernovská Osmička - 1. ročník soutěže v 

klasickém požárním útoku 
26. Den Země - pořádají o.s. Mukařov-sko a 

Pro Srbín (viz str. 6) 
Velkoobjemové kontejnery (viz str. 11) 
Antidivadelní společnost MARZA  
Montgomery (Žernovka) 

30.  Čarodějnice Mukařov 
16:00   průvod masek od hasičárny 
18:00   májka + oheň + hudba -  Sokolovna 

 Čarodějnice Žernovka – Louka u Uzlů 
Čarodějnice Srbín 

 
 

Květen 
  1. 5 let webových  
 stránek obce www.mukarov.cz 
  5. Country bál - Besoni - Montgomery 

Žernovka 
13. Turnaj v šipkách -  Montgomery 
17. I. dětský sportovní den - Žernovka 
18. Den pro mámu - Mateřské centrum 
29. Školní akademie - sokolovna 
30. Den dětí ve škole 
31. Turistický pochod "Mukařovská 

kecka" (viz str. 11) 

Červen  
 1. Dětský den v Mukařově u sokolovny  
 

Změna akcí vyhrazena!  

Mateřské centrum Mukařov-sko 
 

Pravidelný program (třikrát týdně od 15 do 17:00) 
    * úterky s pohybem (sokolovna) 
    * středy s batolaty (družina) 
    * čtvrtky s fantazií (družina) 
Budova družiny ZŠ je v Příčné 61 (naproti kadeřnictví). 
 Jana, Katka, Alice a Petra - 732 862 000

Farní mateřský klub 
 

Se schází každý čtvrtek od 9.30 v Charitním domě. Sebou 
vemte dobrou náladu a děti (0-3 roky), pokud možno 
přezutí. Čeká Vás "desetiminutovka" - krátké povídání s 
páterem Bělíkem a dál pak říkadla a pohybové hříčky pro 
děti… Budeme se na Vás těšit.   

Kačka Šavrdová - 608 168 887 

Inzerce 
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