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Dvouměsíčník pro Mukařov, Srbín a Žernovku 
Červnovo - červencové Mukařov-sko - 

"náš/Váš" dvouměsíčník - je už ve schrán-
kách a spolu s teplým počasím jasně 
signalizuje brzký příchod léta. Dny se 
prodlužují, ta tam jsou zimní chmury 
a jarní plískanice (tedy aspoň doufejme).   

 

Zahrádky se zazelenaly a rozkvetly. Ptáci 
v korunách stromů prozpěvují. Vždy jsem 
měl sojku za užitečného milého ptáka.  
Ve večerníčcích Krkonošských pohádek 
sedávala Krakonošovi na rameni a pomáhala 
mu v boji se zlým Trautenberkem. Jaké bylo 
mé překvapení, když jsem ji na začátku jara 
zpozoroval u nás na zahradě. Překvapení to 
ovšem bylo dvojnásobné, protože nám druhý 
den rozklovala budku s ptáčky a vytáhla je 
ven. Jak píše encyklopedie: "… živí se  
i živočišnou stravou, především mladými 
ptáky, vejci, myšmi, hlemýždi i plazy…". 

Vzalo mi to trochu mých dětských 
ideálů. Kdo ví, jak to v těch Krkonoších 
vůbec bylo, když sojka vyvádí takové věci? 

 Nechme ale spát sudeto-německou 
otázku, protože i tentokrát pro Vás máme 
časopis v rozsahu 12 stránek. Článků se 
nakonec sešlo víc než dost. Uvnitř čísla  
se dočtete, že ne vždy je jednoduché je  
od pisatelů dostat. To by se šéfredaktor 
uzoufal. Odplatou jsou ale Vaše reakce.  

Často se ptáte, proč někdo časopis 
(zatím) nedostal a jiný ano? Jak jistě víte, 
časopis je vydáván občanským sdružením 
Mukařov-sko za finanční podpory obce. 
Roznášku provádí v rozmezí týdne členové 
sdružení. Časopis se snažíme dávat do všech 
domů s trvalým číslem popisným a schrán-
kou. Komu jedno z toho chybí, může najít 
pár čísel na poště, obecním úřadě či  
v krámu na Žernovce, nebo si ho stáhnout  
z internetu. Příjemné prázdniny a dovolenou! 

 

Den Země a sázení topolů 
Vítek Šoupal, předseda OS Mukařov-sko 

Tak jako již v předchozích dvou letech,    
i letos jsme měli spolu s Mateřským cen-
trem v plánu oslavit Den Země úklidem 
obce. Sraz byl 26. dubna v deset u požární 
nádrže. Letos se k této aktivitě opět přidali i 
srbínští ze sdružení Pro Srbín, kteří měli 
sraz v stejný čas na návsi v Srbíně. Davy lidí 
se sice nekonaly, ale akce nakonec svůj účel 
splnila. Po přesunu ke školce…  

Pokračování na str. 6 
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Starosti starosty 

Rudolf Semanský, starosta obce 

Přiznávám se hned v úvodu svého 
příspěvku, že články do Mukařov-ska 
kvůli pracovnímu vytížení posílám vždy 
až na poslední chvíli a šéfredaktor Vítek 
Šoupal by jistě namítl, že až po ní. Má to 
však i své výhody, neboť tak alespoň 
mohu reagovat na aktuální dění v obci.  

Jistě si vzpomínáte, že jsem v minulém 
čísle zmínil parkování vozidel na 
chodnících a na ulicích před domy – 
situace se po tomto příspěvku částečně 
zlepšila, ovšem na druhou stranu musím s 
politováním konstatovat, že v této souvislosti 
došlo i k dalším nepříjemnostem, před 
kterými jsem varoval. U mateřské a základní 
školy došlo k vykradení několika vozidel – 
zde se však jedná o parkování krátkodobé a 
nesouvisí s tím, zda auta stojí na silnici 
nebo na chodníku, ale přesto – na chodníku 
nemají co dělat.  

Daleko vážnější situace nastala ale 
přímo v obci – nejdříve bylo nahlášeno 
několik posprejovaných aut, která jejich 
majitelé nechávají venku před domem, a 
nakonec došlo i k tomu, že kdosi záměrně 
polil hořlavinou a zapálil automobil v ulici 
Nová. U požáru musela zasahovat naše 
hasičská jednotka a jen díky souhře 
okolností nedošlo k rozšíření požáru na 
plynovou přípojku. 

Pokud by se situace měla zlepšit, 
opakuji, že nevidím jinou možnost, než 
zřízení Obecní policie. Naše obec bude mít 
již brzy přes 2000 obyvatel a jistě se mnou 
budete souhlasit, že problémů k řešení by 
strážníci měli denně dost a dost. 

Ale k příjemnějším zprávám – na konci 
měsíce dubna jsme na Krajský úřad podali 
žádost o grant na měřiče rychlosti – radary 
a tento projekt byl schválen. Dnes již tedy 
víme, že z obdržené dotace budeme moci ve 

šich obcích rozmístit tato 
měřící zařízení, která 
ukazují aktuální rychlost 
projíždějících vozidel a jsou 
schopny zaznamenávat i 
statistiku. 

 

řní 

e

všech třech na

části obcí pak budou na vybra-
nýc

 
věd

í 
prá

mohli dočíst v minulém čísle, 
byl

zké léto a hodně sluníčka přeje  
anský 

Vnit
h místech osazeny příčnými zpomalo-

vacími prahy, které jsme před nedávnem 
přikoupili k těm stávajícím – je to asi 
nezbytné, neboť po jejich sejmutí před zimou 
se v ulicích i přes vyznačení dopravními 
značkami Obytná zóna opět jezdí znatelně 
rychleji než předepsanou 20km rychlostí. 

Jak již asi především srbínští občané
í, v minulých dnech bylo dokončeno 

dětské hřiště v Třešňovce a čerstvě osetou 
trávu kolem herních prvků nám zatím 
vydatně zkrápí déšť. V době vyjití tohoto 
článku by mělo být po slavnostním otevření, 
které je plánováno na začátek června. Věřím, 
že hřiště bude hojně a s oblibou využíváno. 

V těchto dnech také byly zahájeny vlastn
ce na výstavbě chodníku do Srbína, 

které se hlavně díky úsilí kolegy Kašpara 
podařilo sladit s opravou povrchu ulice 
Choceradské. Chodník  - resp. jeho první 
etapu po ulici Na Pískách  - firma dokončí  
letos v srpnu.  

Jak jste se 
a podána žádost o projekt na rozšíření 

mateřské školy, probíhají práce na rekon-
strukci vodárny v Žernovce, intenzifikace a 
rozšíření čistírny odpadních vod v Mukařově, 
která umožní napojení dalších zájemců  
o ekologickou likvidaci odpadních vod. Ještě 
chci upřesnit, neboť na tyto otázky často 
odpovídáme – výstavba kanalizace pro 
Srbín a Žernovku, pokud na akci obec získá 
dotace, bude zahájena nejdříve po roce 2010, 
2011. Nepřesné informace, že se začne co 
nevidět, neberte prosím vážně. 

 
H

Rudolf Sem
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Dětské hřiště v Tře

Milan Beneš, zastupitel obce 
čena 

montáž herníc
plá

bci, která pomohla se zemními úpravami a 

šňovce  

V měsíci květnu byla dokon
h prvků na první ze tří 

novaných dětských hřišť. Hřiště se 
nachází v Srbíně v lokalitě Třešňovka u 
kravína. Další dětská hřiště jsou 
zastupitelstvem plánována v letošním  
a příštím roce v Mukařově a na Žernovce.  

Výroba a montáž herních prvků byla 
zadána firmě, která se zabývá pouze výrobou 
dětských hřišť a městského mobiliáře a 
splňuje všechny nejpřísnější normy a 
standardy platné pro dětská hřiště jak v České r
se spolupodílela i developerská firma působící v o
oplocením celého dětského hřiště. Cena realizace dětského hřiště přesáhla částku 300 tis. Kč 
včetně zemních úprav, oplocení a herních prvků. Otevření dětského hřiště je plánováno na 
začátek měsíce června.  

Rád bych touto cestou poděkoval všem, kdo se na realizaci hřiště podíleli, zejména 
spoluobčanům Srbína, kteří se zúčastnili brigády na finálních úpravách a zatravnění ploch 
hři

epublice tak v EU. Na realizaci dětského hřiště 

ště. Doufám, že dětské hřiště bude dlouho sloužit dětem, které si určitě na hřišti užiji 
spoustu legrace a dobré zábavy. Zároveň věřím, že pomůže i k vybudování dobrých 
sousedských vztahů tak, jak se již ukázalo při brigádě na dokončovacích pracích.  

 

 

Opravy komunikací v obci  Rudolf Semanský, starosta obce  
 & Vít Šoupal,člen finančního výboru obce  

členěny f

na 

I pro letošní rok byly v rozpočtu obce vy inanční prostředky na opravy 
místních komunikací. Dobrou zprávou je však hlavně to, že také díky urgencím obce  

krajském úřadu Středočeského kraje dojde v letošním roce k opravám komunikací  
2. a 3. třídy procházejících našimi obcemi.  

Jak jste si již možná povšimli, byla již opravena silnice z Mukařova do Tehovce. V současné 
době dochází k obnově povrchu silnice Choceradské v úseku od křižovatky Na Budech  
až na konec Srbína a dále ke Svojeticům. Stejně tak bude opravena ulice Školní od křižovatky 
Na Budech až na konec obce Žernovka  - tedy i Českobrodská. 

Co se týče obce, je (smutným) faktem, že tolik peněz, aby se kvalitně opravily všechny 
místní komunikace, obec mít nikdy nebude, ale i v následujících letech se budeme snažit 
vybírat úseky, které budou plošně opatřeny novým povrchem a dále co nejvíce poškozených 
míst opravit alespoň tak, aby při jejich přejetí nehrozilo „ulomení kola“.  

V letošním roce tak byla pro rozsáhlejší opravu vybrána ulice Na Budech v srbínském 
katastru a křižovatky ulic Požární x Nová, Požární x Obecní, Obecní x Severní, vjezd do ulice 
Tyršova a část ulice Příčná u odloučeného pracoviště Základní školy. Na srbínském katastru by 
mělo již letos dojít i k opravě části ulice U Požáru v úseku podél stejnojmenného rybníka a v 
Žernovce pak ulice Horka. Kromě toho dojde k záplatování děr i na dalších komunikacích.  

Zkvalitnění povrchu si zaslouží určitě ulice Lesní, kde se postupně rozrůstá výstavba 
rodinných domů, byť se zatím bude jednat jen o její horní část. Jak už bylo uvedeno výše, 
lokální opravy budou prováděny v ulicích Požární, Charitní, Obecní, Vodní, Sportovní, Polní, 
Lomová, K rybníčku a v Srbíně pak zřejmě část návsi.  
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Kanalizace a způsob jejího doručit zpět na obecní úřad Mukařov, aby 

projekřešení v obcích Srbín a 
Žernovka 
 Rudolf Semanský, sta

Obec Muk
nosti zatím nejrozsáhlejší projekt ve své 

rosta obce 
ařov připravuje v součas-

his

a 
vedení kanalizace nesouhlasí, je pak nutno 

tant mohl tyto skutečnosti zohlednit. 

torii, odkanalizování obcí Srbín a Žer-
novka, včetně nové čistírny odpadních 
vod, která bude umístěna u potoka vléva-
jícího se do rybníku Požár v katastrálním 
území Srbín. Na toto téma proběhla již 
dvě veřejná zasedání a v následujícím 
článku najdete shrnutí toho podstatného. 

Tato rozsáhlá investice nebo alespoň 
projektové přípravy na ni, jsou vynuceny 
požadavkem Evropské unie, aby po roce 
2010 obce, které mají nad 2000 obyvatel, 
měly vybudovánu kvalitní infrastrukturu, 
zejména pak v oblasti odkanalizování a 
likvidace splaškových vod, přičemž 
povinnost splnit směrnice EU přešla novelou 
zákona O vodách na obce. 

Jednotlivé fáze projektu zahrnují 
nejdříve studii, která řeší kudy a jakým 
způsobem by bylo nejvhodnější kanalizační 
potrubí vést, dále projekt pro územní 
rozhodnutí a nakonec stavební projekt. 
Projekt kanalizace obce Mukařov se v 
současnosti nachází ve fázi pro územní 
řízení, což znamená, že návrh tras a řešení 
způsobů odkanalizování začíná nabývat 
konkrétní podoby – ještě však ne definitivní, 
neboť na mnoha dotčených pozemcích je 
třeba získat souhlas jejich majitelů a ne 
všude je definitivně určeno, bude-li 
odkanalizování řešeno gravitační nebo 
tlakovou kanalizací. 

Pro zjednodušení lze říci, že tam, kde to 
umožňují geologické a geografické 
podmínky, je navržena kanalizace gravitační 
– tedy samospádem a tam, kde to z 
nejrůznějších důvodů není možné, je 
navržena kanalizace tlaková. 

Dopisem s návrhem smlouvy o smlou-
vě budoucí na zřízení věcného břemene 
byli obesláni majitelé pozemků, na kte-
rých stojí stavby (rodinné domy nebo 
chaty), u kterých je navržena tlaková 
kanalizace. 

Stejně tak museli být obesláni majitelé 
cest a pozemků, přes které má vést jak 
gravitační, tak tlakový kanalizační řad. 

Případný souhlas, nesouhlas nebo 
připomínky a argumenty, proč s podepsá-
ním smlouvy a se zřízením věc. břemene n

Přípravy, které budou muset majitelé 
nemovitostí v případě výstavby kanalizace 
provést, se u přípojek gravitačních a přípojek 
tlakových liší. 

Pro gravitační přípojku bude nutno na 
pozemku majitele provést výkopové práce a 
uložit potrubí od domu, nebo ze stávající 
odpadní jímky až k hlavnímu řadu, který 
bude veden ulicí. Tyto práce a materiál si 
majitel nemovitosti – zájemce o připojení 
hradí sám. 

Pro tlakovou kanalizaci bude nutno 
provést výkopové práce pro uložení potrubí a 
(většinou plastové) jímky, ve které bude 
osazena čerpací technologie – tzn. čerpadlo a 
hladinová čidla. Další možností pak je – v 
případě, že u domu je vyhovující stávající 
odpadní jímka, umístit čerpací zařízení 
přímo do ní nebo zde „vložit“ zmíněnou 
plastovou jímku. U tlakové kanalizace si 
majitel – zájemce o připojení - hradí 
výkopové práce, propojení odpadu z domu do 
jímky a samotnou jímku. Dle dříve běžné 
praxe bylo z dotace hrazeno také čerpadlo 
tlakové kanalizace, vnitřní technologie – tedy 
především spínací hladinová čidla a potrubí 
od jímky k hlavnímu řadu. Tato dřívější 
praxe ale nemusí být v době realizace 
pravidlem! 

Dále v místech, kde již dnes existují 
domovní čistírny nebo lokální čistírny pro 
několik domů, dojde v případě realizace k 
přepojení těchto čistíren na nově budované 
řady tak, jak je to i uvedeno v územních 
rozhodnutích nebo stavebních povoleních. 

Termín výstavby dnes nelze určit – náš 
střízlivý odhad je, že nejdříve po roce 2010 
bude postavena nová čistírna odpadních vod 
a kolem ní se v jakési spirále začne 
rozšiřovat výstavba jednotlivých řadů až po 
nejvzdálenější lokality. 

Jisté však je, že pokud se obci nepodaří 
získat na výstavbu kanalizace dotace,  
do realizace se nebude možné pustit  
– vždyť již dnes je realizace odhadována  
na 80-100.000.000,- Kč. 

Investorem celé akce bude obec, resp. 
obec + stát (formou dotací), ale nebude-li 
výše dotace alespoň 80%, bylo by velmi 
nezodpovědné zadlužit obec do budoucích let 
nějakou velkou půjčkou.  

 

Takže - i když má výstavba kanalizace 
své příznivce i odpůrce, o realizaci nakonec 
rozhodnou příslušní úředníci zabývající se 
přidělováním dotací. 
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Pomozte vybrat obecní erb  
 Vít Šoupal, zastupitel obce 

ete 

Zastupitelstvo obce Mukařov zadalo 
na počátku roku 2008 heraldické 
kanceláří Mgr. Jana Tejkala vypracování 
znaku a vlajky obce. Do 9. června můž
na webu obce (www.mukarov.cz) hlaso
o osmnácti návrzích, které obec obdržela. 

vat 

k s

atce 
his

yjadřujícím název místní části 
Žer

dic

k

ého pásu 
ryb

tedy polohy 
obc a křižovatce historických cest). 

íže naleznete výběr z předložených 
náv

 

Obec Mukařov dnes tvoří 3 místní části 
Mukařov, Srbín a Žernovka a celkově 4 tzv. 
základní sídelní jednotky – M+S+Ž a Buda. 
Ani jedna z částí obce přitom neměla v 
minulosti svou vlastní pečeť či erb, neboť 
všechny dnešní části obce patřily v historii  

ousedním obcím Svojetice a Štíhlice.  
Pro tvorbu nového (heraldického) znaku 

obce to znamenalo nutnost využití alterna-
tivního postupu kombinace znakových figur, 
vyjadřujících nejpodstatnější momenty 
historie a charakteru obce, nebo názvu obce. 
V návrzích se setkáte s: 

Figura lilie představuje mariánský 
atribut a jako taková odkazuje na 
významnou stavební památku v Mukařově, 
kostel Nanebevzetí P.Marie, a současně 
navazuje také na historickou mukařovskou 
farní pečeť. V počtu tří navíc figury lilií 
vystihují i počet místních částí obce. 

Figura prázdného gotického kamenného 
oblouku rovněž odkazuje na mukařovský 
kostel – především na architekturu a 
stavební styl jeho současné podoby. Zároveň 
však připomíná i bohatou tradici 
kamenolomů a opracování kamene na 
území jednotlivých místních částí obce. 

Figura dvojice, trojice či čtveřice smrků 
vyjadřuje lokalizaci obce v lesní krajině  
a její založení na manském údělu v Černém 
lese… 

Figura vozového kola představuje 
symbol tranzitní polohy obce na křižov

torických cest a připomíná v historických 
místopisech zmiňovaný zájezdní hostinec. 

Figura žernovu je tzv. mluvícím zname-
ním v

novka a současně připomíná těžbu 
kamene na území obce. 

Figura kladiva překříženého dlátem 
představuje alternativní způsob heral-

kého vyjádření kamenolomů. 
Figura růže odkazuje na mariánské 

zasvěcení ostela v Mukařově. 
 

 
Figura kůlu (tj. vlastně svislého pruhu či 

pásu) je symbolem pomysln
níků nacházejícího se v okolních lesích a 

současně symbolem cesty (a 
e n
N
rhů. Další varianty se již liší pouze 

barevně.  

  

Hlasujte na www.mukarov.cz do 9. června 
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Úpravy na návsi v Srbíně Přemek Zima, zastupitel obce

 bylo po dlouhou dobu re

 

 

Centrum našeho milého Srbína lativně zanedbávané, takže 
předně mám velkou radost, že se situace pomalu mění. Paradoxně to vše začalo ořezáním 
lip, které dopadlo jak dopadlo.  

Po dlouhých jednáních na Odboru životního prostředí se zástupcům obce i členům 
občanského sdružení Pro Srbín podařilo prosadit, aby stromy byly zachovány a dostaly šanci 
se opět zazelenat. K tomu je potřeba rozšířit travnatý povrch okolo lip, k čemuž již také došlo  
a okolí zvoničky snad brzy zaroste bujným pažitem.  

Je to první krok ke zvelebení návsi, ale zdaleka ne poslední. Na schůzkách sdružení Pro 
Srbín vznikl komplexní návrh na celkovou úpravu návsi: rozšíření zelených ploch, úprava okolí 
rybníku a jeho vyčištění, postavení stříšky nad panelovou zastávkou a oddělení prostoru návsi 
od okolních komunikací pro vytvoření místa k veřejným setkáním, vybudování chodníku 
směrem do ulice Nad obcí, výstavba vyvýšeného přechodu přes silnici II/113. Pohledová studie 
je k dispozici na obecním úřadě nebo ve sdružení Pro Srbín, které sídlí v Kopretinové ulici.  

V současnosti je v běhu zaměření obecního pozemku, zpracovává se projekt na chodník a 
zjišťují se podmínky pro vyčištění rybníka. Závěrem chci ještě poděkovat všem, kteří se do 
úklidu a prací na návsi zapojili. Jen houšť!  

 

 

Den Země a sázení topolů … pokračování 
ých topolů v aleji podél pouťové … po přesunu ke školce jsme se vrhli na sázení zaschl

louky. Staré stromy byly vykáceny před třemi lety, protože byly už tak proschlé, že ohrožovali 
své okolí. Část z tehdy vysazených topolů se velmi dobře ujala - převážně ty směrem k Charitě 
a jsou z nich už skoro 3-metrové stromky. Druhá část staronového stromořadí směrem ke kři-
žovatce se silnicí na Žernovku však byla převážně zaschlá. To je dáno hlavně tím, že je tato část 
louky sušší než spodní konec přiléhající k potůčku. Během půlhodinky jsme tak dovysadili 9 
nových topolů a vyčistili škarpu od nepořádku, kterého jsme nasbírali 2 plné pytle. (vso)  

 

 

Naši sousedé v České televizi 3. 
li možnost v České televizi setkat s našimi Zatím co v prosinci a lednu jsme se mě

spoluobčany, na které můžeme být právem pyšní - Theodorem Pištěkem a Naďou Kuštovou, 
tentokrát se na druhém kanálu České televize můžete setkat v cyklu Ta naše povaha česká s 
"Nepořádkem po česku" v Mukařově, Srbíně, Louňovicích a dalších vesnicích. Pořad má sice 
skoro 1/2 hodiny, ale rozhodně ho stojí za to shlédnout. Odkaz na něj najdete na stránce: 
http://www.volny.cz/mukarov-sko/cl_ta_nase_povaha_ceska_neporadek_po_cesku.htm 
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Listárna – z webových diskusních fór a emailů 

Internet: Rudolf Semanský, 11.5. – 19:57 
Vážení spoluobčané, musím smutně 

konstatovat, že to co jsou někteří z Vás 
schopni udělat kolem kontejnerů na tříděný 
odpad už přesahuje chápání leckoho ze sluš-
ných lidí. Zatímco ti slušní když vidí, že je 
kontejner plný, odvezou odpad k jinému 
stanovišti, kde je ještě místo, ti neslušní 
(velmi diplomaticky řečeno) odhodí odpad 
vedle kontejneru. Že je ale někdo schopen do 
kontejnerů na tříděný odpad nebo vedle nich 
házet staré peřiny, hadry a zkažené potravi-
ny včetně obsahu mrazáků, to už svědčí  
o kultuře třídění odpadu v naší vsi vskutku 
hodně. Za likvidaci tohoto odpadu pak 
samozřejmě obec musí platit cenu jako  
za směsný odpad. Nelze se potom divit, že je 
velmi těžké udržet náklady za likvidaci 
odpadu na přijatelné úrovni. Dalším problé-
mem jsou podnikatelé, kteří kontejnery 
zneužívají pro likvidaci vlastních odpadů, 
přestože jsou povinni mít se svozovou 
společností uzavřenu vlastní smlouvu ... 
podotýkám, že neustálé přidávání kontejnerů 
situaci nevyřeší - už jsme přidali a mohli 
bychom přidávat donekonečna... RS 
Internet: Martin Holický, 13.5. – 16:28 

Musím bohužel plně souhlasit, dost dobře 
né 

pra

také slabší. No co se dá dělat, bez auta se tu 

ale 
it 

 

se řítím s několika 
 na jeho korbě haldu 

nechápu jak někdo může být tak neskuteč
.. a nejenom takto ?likvidovat? svůj 

odpad, ale ještě si dát tu práci a odvézt 
odpadky do lesa. Není to tak dávno kdy jsem 
z dálky viděl jednoho staršího pána v bílém 
autě jak vyhazuje do lesa dva igelitové pytle 
odpadků a následně je překrývá chvojím. 
Pravděpodobně si asi myslel, že tím se to 
schová a nikdo to neuvidí. Než jsem stačil 
doběhnout a aspoň si zapsat číslo auta byl 
pryč… Pochopitelně dodnes tam ty odpadky 
leží a když je nikdo neuklidí budou tam ležet, 
než je zvěř roztahá po lese. A jak všichni 
víme hromadí se v lese další a další. Mnoho 
lidí se dnes stěhuje za velké peníze z Prahy 
do naší a okolních obcí. Těší se jaký to tu 
bude ráj pro děti jak tu budou mít přírodu, 
čistý vzduch a klid. Ano příroda tu ještě zatím 
je, ale jak začíná vypadat ? S klidem už to je 

podle předpisů. A to
zvláště v obci, v oby-
tné zóně a nebo když 
tunovým náklaďákem a
kamenů. Je snad řešením dávat na každý 
metr retardér? …  

existovat nedá, 
dá se snad jezd

Email: Jiří Čánský,  15.5. – 10:21 
Skvělou věc nám přinesla současná doba 

v k přírodě šetrnějšímu nakládání s odpady 
formou třídění a následného využívání jako 
druhotných surovin. V loňském roce po 

 kontej-
ner
intervencích byly v Žernovce posíleny

y na některé složky, tak, aby nedocházelo 
k jejich, hlavně díky přítomnosti chatařů, 
přeplňování. Chataři jsou už zde, ale 
kontejnery navíc nikde. V neděli večer již není 
kontejnery za hromadou odpadků ani vidět. 
V praxi to vypadá zhruba tak, že když je 
nádoba s plasty v pondělí ráno vyvezena, v 
poledne je zaplněna do poloviny a v úterý 
ráno volá, leč marně, po opětovném vyvezení. 
Můžeme se rozčilovat nad nepořádností těch, 
kteří nechávají plasty v pytlích v blízkosti 
přeplněné nádoby? Já myslím, že ne, Ti činí, 
co mohou. Je však nutné nehazardovat s 
ochotou lidí odpady třídit a zajistit 
dostatečnou kapacitu nádob. Vždyť třídění 
odpadů je přínosné i z ekonomického 
hlediska. 

Internet: Domanský, 15.5. – 11:20 
… mohu Vás ujistit, že v Praze kontejnery 

na tříděný odpad máme a v lokalitě ve které 
bydlím (Ládví) je u nich rozhodně menší 
nepořádek než např. u kontejnerů v blízkosti 

pražští 
cha
mé chaty v Srbíně Na pískách. Pokud 

taři platí za odpad v Mukařově tak si 
myslím, že mají i právo kontejnery na tříděný 
odpad využívat. Já sám ty srbínské 
využívám minimálně - lahve od piva vracím v 
obchodě a papír od salámu a noviny spálím v 
kamnech, něco taky zkompostuju. Nemyslím 
si, že nepořádek u mukařovských popelnic a 
v Mukařově vůbec není dílem Pražanů, ti tu 
mají chaty již cca 40 i více let a situace se 
zhoršila v poslední době. S pozdravem D. 
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Novinky v Mateřském centru Mu řov-sko (MCM)  
 Jana upalová, Mateřské centrum 
 

ka
 Šo

ýdne 

při  
, že ne vždy se 
ebo seniory) se 

na www.mcmukarovsko.estranky.cz

Program MCM se pomalu stává nedílnou součástí běžného t
rodičů a dětí z Mukařova, Srbína, Žernovky, ale i např. Světic, Tehovce, 
Říčan či Louňovic. Bohužel jsme museli pro měsíce květen a červen 

stoupit k omezení programu na dva dny v týdnu (úterý 15-17 v sokolovně a st
družině), protože různé kombinace dětských i dospěláckých nemocí zapříčinily
dařilo program zajistit. Stále proto hledáme maminky (ale třeba i student(k)y n
zájmem o práci s dětmi, aby se k nám přidali a pomohli nám s organizováním pravidelného či 
mimořádného programu. 

Přes jisté těžkosti jsme již začaly s kurzy angličtiny a po prázdninách bychom rádi 
připravili i např. pravidelné večerní setkávání maminek a program cvičení pro děti v nové 
podobě. Sledujte novinky 

ředa 9,30-11 v

 nebo volejte na 732 862 000. 
Tak

Michal Pokorný, SDH Mukařov  

ájky a dřeva na hranici v neděli 

 si slunečného odpoledne. 
Cel

připravujeme na 1. června. 

i   
adelní

ce 
či m

Anitidivadelní společnosti 
Mar

b
a HLADoví poutn

uji i TJ Sokol a panu 
Kot

é pravidelně umisťujeme plakátky s našimi informace např. na poštu nebo do obchodu na 
Budech. 

 

Mukařovské čarodějnice  
 

Poslední dubnové odpoledne patřilo i v Mukařově pálení 
čarodějnic a stavění máje. Všemu předcházela pečlivá příprava 
m 27.4. 

Jako v letech minulých byl součástí pálení čarodějnic průvod 
masek spojený s volbou Miss čarodějnice. Malí i velcí si mohli 
zasoutěžit v doprovodném programu a užít

kovou atmosféru příjemně doplnila hudební skupina „300 gramů“. 
Májku se v noci z 30. dubna na 1. května uhlídat podařilo. Avšak 
vybavení, které jsme na soutěže pro děti přivezli, nám přes noc někdo 
zničil. Bohužel se najdou i tací, kteří dokáží jen ničit, ale ruku k dílu 
nepřiloží.  

Chtěl bych poděkovat všem, kteří pomohli hasičům s přípravou, 
průběhem i úklidem a pozvat všechny děti i s rodiči na dětský den, 
který nyní 

 

Mínus první ročník Mukařovského Pištěka úspěšně za nám
12. dubna jsme v mukařovské sokolovně přivítali tři div  

uskupení, která nám na místních "prknech" předvedla své ztvárnění ví
éně (ne)známých divadelních kousků. 

Společně jsme se báli o životy postav, někdy i herců, smáli jsme se i 
napjatě očekávali, jak to všechno dopadne. Hmyz 

za v několika alternativních zakončeních hry pomřel snad všechen, 
ař nakonec pokušení nepodlehl,  probral se ze svého zasnění a pacienti přežili 
íci do Betléma se zpěvem dorazili a své dary předali. 

Děkuji všem hercům i nehercům, děkuji návštěvníkům divadelního festivalu, kteří dávají 
mukařovskému kultrunímu životu šanci nezajít na úbytě a děk

marvinovský Zu

rhonzovi za zázemí a občerstvení. Snad příští rok bude aplaus ještě intenzivnější! (jso)  
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Zprávy ze základní školy  

            Jana Novotná, ředitelka školy 
Den země 

V pondělí 21.4. proběhl ve škole Den 
Země - děti ze školy uklidily areál školy, dále 
se vyklidily i prostory školy, vytřídila a 
upravila se školní knihovna. Děkujeme všem 
dětem i pedagogům, kteří se opět moc činili. 

Víceméně se ve škole pořád něco děje, 
ale je to děj všední. Jen bych touto cestou 
chtěla poděkovat všem učitelům za jejich 
práci v celém školním roce. Dále pak všem 
rodičům a všem přátelům školy, kteří mají 
zájem o školu a snaží se jí různými způsoby 
pomoci. Jejich pomoc potřebujeme a moc si 
jí ceníme. 

Výlet do Drážďan 
Dne 22.5.2008 vyjely děti z naší základní 

školy, které se učí německému jazyku, do 
Drážďan. Cestou byly panem průvodcem 
seznámeny s dějinami Drážďan, a tak při 
samotné prohlídce města už leccos věděly. 

Velice všechny překvapila čistota města 
a také veliké množství turistů z celého světa. 
Kromě centra města děti zhlédly klenotnici, 
zbrojnici a zájemci také obrazárnu, ve které 
se nachází slavný obraz Sixtinské madony. 

Po prohlídce nákupní části města ještě 
při zpáteční cestě děti viděly film Drážďany, 
který přímo pojednává o roce 1945, kdy byly 

Drážďany vybombardovány. Závěr filmu byl 
přerušen příjezdem ke škole, a tak samotný 
závěr dovyprávěl pan průvodce. Cesta tak 
opravdu rychle utekla. Zájezd byl opravdu 
vyčerpávající, ale moc krásný. 

    
Úspěch školních fotbalistů 

          Zuzana Kadeřábková, ZŠ Mukařov 

Výběr žáků naší školy se ve čtvrtek 
22.5. zúčastnil turnaje Mc Donald´s Cup v 
minifotbalu v Čelákovicích.  

Obsadili jsme jak skupinu "mladší žáci - 
A ", tak i skupinu "starší žáci - B ". Ačkoli se 
zdálo, že je vše dokonale sladěné a 
připravené, zádrhel nastal již v době odjezdu 
autobusu. Nedorazily dresy pro obě 
družstva. Jen rychlou reakcí přihlížejivších 
otců našich fotbalistů se v rekordním čase 
podařilo zajistit dresy náhradní… Jen díky 
jim se mohli chlapci soustředit na 
nadcházející "boje" a rychle se tak dostat ze 
stresové situace, která vznikla absencí 
slíbených dresů. Sestava mladší žáci: Vojta 
Junek - brankář, David Skalický - kapitán, 
Tomáš Pokorný, Jan Doskočil, Jan 
Štebungr, David Šmidlík, David Vinš, 
Fabián Gruf, Jakub Šusta, Filip Kubát, 
Ondra Žyrek…  

Celkové umístění:  
1. ZŠ Mukařov, 2. ZŠ Čelákovice,  

3. - ZŠ Čelákovice, 4. Brandýs n/L.,  
5.- ZŠ Úvaly, 6. - ZŠ Říčany 

Chlapci obdrželi krásný 
pohár, (vystavený ve vestibulu 
školy), míč, diplom a  každý 
dostal medaili…  

ZAHRADNICKÉ PRÁCE - údržba zeleně 
 kácení a prořezy rizikových stromů prováděné  

 i horolezeckou technikou 
 likvidace pařezů frézováním 
 štěpkování větví 
 zakládání trávníků a pokládka travních koberců 

Tímto vítězstvím jsme 
postoupili do Krajského kola 
Mc Donald´s Cup a tak nám 
určitě držte v pátek 30.5. 
palce. Budeme to potřebovat. 
Ráno v 7 hodin odjíždíme do 
Mladé Boleslavi.    

 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 

Eduard Pacák mobil: 605 789 346 
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Kalendář Mukařov-ska 
 

Květen  
31. Mukařovská kecka – 32. ročník 

turistického pochodu TJ Sokol Mukařov – 
start 7-10 od  sokolovny trasy 7, 15, 25 km 

Červen  
1. Velký dětský den u Mukařovské 

sokolovny – SDH Mukařov 
4. Akademie školy – Sokolovna od 16:00 

(přesunuta z 29.5.) 
6.-20.   Caorle – Itálie – dva týdenní 

poznávací pobyty ZŠ Mukařov  
7. Žernovský dětský den louka u Uzlů 
7. Rodinný orientační běh – Pro Srbín 
7.-8. Víkend Švýcarských specialit –  

Montgomery Žernovka (7.6. od 18.00 ME ve 
fotbale Švýcarsko-Česko) 

11.  ME Česko–Portugalsko – od 18:00  
v Montgomery 

14.-15.  Víkend Tureckých specialit  
v Montgomery (15.6. od 20.45 ME 
Turecko-ČR) 

21. Rockfields Open Air – rockový festival 
Žernovka od 15.00 

22. Divadýlko v Kopretinové - Rozloučení 
se školou na Srbíně 

 
27. Konec školního 

roku v ZŠ Mukařov 
28.-29. Víkend Italských 

specialit v Montgomery 
(29.6. od 20.45 Finále 
ME ve fotbale Česko – Itálie :-) 

Změna akcí vyhrazena 
 

 

Program mukařovských fotbalistů  
na hřišti v Mukařově – červen 08'  
 
MUŽI "A" domácí utkání: 

sobota 7.6. (14.30) Klecany 
sobota 21.6. (14.30) Měšice 
 

MUŽI "B" domácí utkání: 
Dospělí  "B" mužstvo 
sobota 21.6.(11.30) Kamenice "B" 
 

ŽÁCI domácí utkání: 
 středa 4.6. (17.30) Kunice 
 neděle 22.6. (10.15) Pacov 
 

 PŘÍPRAVKA domácí utkání: 
 sob. 7.6. (10.15) Kostelec/Č.L. 
 sobota 21.6. (9.00) Louňovice  
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	Naši sousedé v České televizi 3. 
	 
	Mínus první ročník Mukařovského Pištěka úspěšně za námi   
	 Zprávy ze základní školy  
	 
	Květen  
	Červen  
	4. Akademie školy – Sokolovna od 16:00 (přesunuta z 29.5.) 
	6.-20.   Caorle – Itálie – dva týdenní poznávací pobyty ZŠ Mukařov  
	7. Žernovský dětský den louka u Uzlů 
	7. Rodinný orientační běh – Pro Srbín 
	7.-8. Víkend Švýcarských specialit –  Montgomery Žernovka (7.6. od 18.00 ME ve fotbale Švýcarsko-Česko) 
	11.  ME Česko–Portugalsko – od 18:00  v Montgomery 
	14.-15.  Víkend Tureckých specialit  v Montgomery (15.6. od 20.45 ME Turecko-ČR) 
	21. Rockfields Open Air – rockový festival Žernovka od 15.00 
	22. Divadýlko v Kopretinové - Rozloučení se školou na Srbíně 
	  
	27. Konec školního roku v ZŠ Mukařov 
	28.-29. Víkend Italských specialit v Montgomery (29.6. od 20.45 Finále ME ve fotbale Česko – Itálie :-) 


