
 
Zahrádkářský úvodník  

Vítek Šoupal, Mukařov-sko 
Vzpomínám si na své letní pobyty na 

mukařovské chatě na přelomu 80. a 90. 
let (minulého století). Léto jsme měli 
spojené s poutí, a po té se už brzy šlo do 
školy. Také si vzpomínám na naši starou 
a těžkou ruční sekačku. Tou se proseká-
vala cestička od branky a pás trávy okolo 
chaty. Zahrada se nechávala zarůst 
travou, kterou táta se strejdou Frantou 
dvakrát do léta pokosili a usušili.  

Pak nastoupila elektrická sekačka  
a dnes už máme všichni v ulici sekačky 
benzinové. Tedy skoro všichni. I letos jsme 
se v soutěži o Nejkrásnější zahrádku Muka-
řov-ska přesvědčili, že spousta zahrad je 
krásně upravených. Sem tam se ale najde 
parcela – zahrádka či předzahrádka, kterou 
majitel neposeká.  

Uklizené zahrádky nám přináší radost.  
Neposekaná tráva je dnes naopak pro sou-
sedy trápením, a to v podobě invaze 
slimáků. Tato pohroma plzáka španělského 
se během posledních let rozšířila po celé 
Evropě a nevyhnula se ani Čechám. Pryč 
jsou doby, kdy jsme si jako děti bezstarostně 
navečer hrály ve vysoké trávě.  

Ke psaní tohoto úvodníku mne dovedl 
právě stesk naší známé, která bydlíc obklo-
pena z jedné strany polem a z druhé neseka-
nou zahradou, tráví dlouhé večery bojem se 
slimáky. Nepomáhá vápno, ani sůl atp. Na 
vině je samozřejmě i letošní mírná zima, ale 
jestli příští rok vyhlásíme anticenu: "Nejza-
nedbanější zahrádka" budou její sousedi 
kandidovat na jednu z předních příček.  

Takže příjemné léto, hezky se na pouti 
zhoupněte. My (se) budeme kolíbat ;-)  

Petice na podporu kruháku 
Zastupitelstvo obce Mukařov 

Předmětem návrhu rekonstrukce 
křižovatky Na Budech je 
bezpečný a přehledný 
provoz jak automobilové 
dopravy, tak pěších. 

Veškeré dosud zpraco-
vané studie a stanoviska 
všechodpovědných institucí a orgánů 
prokázaly opodstatněnost tohoto řešení. 
Rekonstrukce křižovatky je veřejným 
zájmem v územním plánu obce Mukařov.  

O celkové situaci bylo napsáno mnoho 
vysvětlujících článků v tomto dvoumě-
síčníku i na internetových stránkách obce,  
k dispozici jsou na obecním úřadu kdykoliv 
všechny dokumenty vážící se k tomuto 
řešení. Přesto se zdá, že někdo brání 
realizaci nepochopitelnými argumenty, spíše 
však obstrukcemi, a tak se dál množí dopra-
vní komplikace na této nepřehledné křižo-
vatce včetně dopravních nehod, bohužel i s 
těmi nejtragičtějšími … pokračování na str. 3 
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Starosti starosty 

Rudolf Semanský, starosta obce 

I když jsem Vám v minulém čísle 
Mukařov-ska přál krásné léto, zatím se 
zdá, že v první polovině prázdnin nám 
ukazuje spíše svoji méně vlídnou tvář a 
nezdá se, že by se měl v měsíci srpnu 
tento stav nějak výrazně zlepšit. 

Pokud bychom se měli ohlédnout za tím, 
co se v minulých měsících událo, nelze 
nezmínit opravy silnic, neboť jak si jistě 
převážná většina z Vás všimla, byla 
dokončena kompletní oprava povrchů na 
silnicích druhé třídy směrem na Ondřejov a 
na Český Brod z prostředků Krajského 
úřadu Středočeského kraje, o kterou jsme v 
minulém roce usilovali a kterou se podařilo 
nakonec i prosadit. Krajský úřad má ale 
mimo jiné i nadále velký zájem (a vyčleněné 
finanční prostředky) na výstavbu kruho-
vého objezdu na křižovatce Na Budech.  

Důvody proč se stavba tohoto důležitého 
uzlu neustále oddaluje jsou více než známé 
a není nutné je zde příliš obšírně rozepisovat 
– o petici na podporu stavby je také článek 
na jiném místě dvouměsíčníku. Snad bych o 
tom ani nepsal, kdyby se situace v letních 
měsících stále nezhoršovala a pokud bych 
nebyl jedním z mnoha těch, kteří zde málem 
utrpěli nějaký ten šrám na vozidle jen proto, 
že auta parkující na neschváleném a nepo-
voleném parkovišti u „Bašty na Budech“ 
dost výrazně komplikují dopravu v této části 
křižovatky – a to nemluvím o tom, když tato 
auta – v převážné většině zákazníků zmíně-
ného zařízení - z „parkoviště“ couvají do 
poměrně frekventované ulice směrem na 
Český Brod. No a přejet křižovatku směrem 
od Ondřejova (ul. Choceradská) je často 
velmi adrenalinový zážitek, kterým se jak 
věřím, majitelé zmíněné restaurace u oken 
velmi dobře baví. 

Ale když už jsme u ulice Choceradská, 
přejděme k příjemnějším věcem – konečně 
se zde buduje slibovaný chodník a protože 
podél něj bude vybudováno i nové veřejné 
osvětlení, probíhá ještě před vlastním 
položením zámkové dlažby uložení kabelu 
pro jednotlivé lampy – bohužel se opět našli 

nenechavci a bě-
hem jednoho večera 
ještě nezaházenou 
část kabelu odřízli 
a pravděpodobně 
skončila někde ve 
sběrně proměněná 
za pár drobných… 

Nicméně, 
chodník by měl být dokončen v měsíci srpnu 
a jistě výrazně přispěje k bezpečnosti chodců 
ve zmíněné části Srbína. Je docela možné, že 
se tím zvýší i návštěvnost nově otevřeného 
dětského hřiště v Srbíně a občasný letní 
déšť nebude bránit malým návštěvníkům a 
jejich rodičům ve využití všech zařízení, 
která zde byla vybudována. 

Další dětské hřiště, tentokrát pro malé 
obyvatele Mukařova by mělo vzniknout u 
odloučeného pracoviště Základní školy v 
Příčné ulici, a to díky iniciativě Mateřského 
centra Mukařov-sko. O tomto projektu se 
ale více dočtete na jiném místě tohoto 
vydání. 

V měsíci srpnu se budou také osazovat 
rychlostní radary – měřiče rychlosti, na 
které obec získala dotaci a to včetně 
záznamového zařízení a kamer pro 
vyhodnocování dodržování rychlosti. Tato 
zařízení budou umístěna na hlavní silnici 
směrem od Prahy, od Kostelce, dále v Srbíně 
v ul. Choceradská, v místě u odbočky ul. 
Písecká, ve směru od Svojetic a v Žernovce 
směrem od Štíhlic, dále od Doubku a jeden 
za křižovatkou u mlýna. 

Mimoto zastupitelstvo schválilo dopravní 
omezení pro kamiony při průjezdu obcí po 
hlavní silnici Pražská / Kutnohorská  
na 40 km/h v hodině a tak budou v tomto 
úseku osazeny i příslušné dopravní značky. 

Závěrem bych chtěl zmínit blížící se 
mukařovskou pouť, kterou jak doufám nám 
nepokazí počasí – i pro letošní rok je 
domluvena jeden den výrazná sleva  
na všech atrakcích a velkolepý ohňostroj  
na sobotní večer. 

Přeji všem po zbývající část léta co 
nejhezčí počasí, příjemné chvíle odpočinku a 
klidný průběh dovolených. 
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Petice na podporu kruháku  … pokračování ze strany 1 
 

Podle Zákona č.85/1990 Sb.o právu petičním "Každý má právo sám nebo společně s jinými 
obracet se na státní orgány se žádostmi, návrhy a stížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného 
společného zájmu, které patří do působnosti těchto orgánů". 

Proto zastupitelstvo na svém řádném zasedání dne 8.7.2008 schválilo petici 
na podporu realizace výstavby kruhového objezdu a vyzývá občany k jejich 
podpisu. Petiční archy budou vystaveny na obecním úřadě, na poště, v hospodě 
U Kostela a v restauraci Montgomery.  

Věříme, že občané tuto petici podpoří.  Zastupitelstvo obce Mukařov 
 

 

Občané, jak Vám můžeme doručit zásilku??  
 Jan Kašpar,místostarosta obce  

Jak známo, obec připravuje v lokalitách Srbín a Žernovka velkorysý projekt na 
zásobování vodou z veřejné sítě a zároveň  odkanalizování do nové čistírny odpadních 
vod. Jednou ze součástí projektu je územní řízení, kdy jsou  občané seznamováni s 
principem a podmínkami výstavby a zároveň jako majitelé nemovitostí se  musí vyjádřit 
k tomu, jak projekt zasahuje do jejich majetkových práv.  

V praxi to vypadá tak, že majitelé jsou buď osloveni dopisem 
nebo jsou navštěvováni osobně pracovníky obce, aby příslušné 
vyjádření získali. A tady začíná bohužel problém. Adresy z 
katastrálního úřadu, kde jsou majitelé povinně evidováni, jsou v 
řadě případů zastaralé, občan se přestěhuje, rozvede a změnu 
nenahlásí apod. Pak se korespondence vrací, stojí to čas a peníze. A 
někdy je potřeba více než detektivní práce, aby byla zásilka 
doručena do správných rukou. Dalším problémem při osobním kontaktu je nedostatečné nebo 
spíše žádné číselné označení nemovitostí buď přímo na objektu nebo na vstupní brance, u řady 
domků nejsou schránky ani označení majitele. To způsobuje problémy i poštovnímu úřadu, 
který často jen dohledáním v archivech obecního úřadu může doručit zásilku.  

Žádáme Vás proto, vážení občané, abyste si zkontrolovali a případně dali do pořádku 
jak označení nemovitostí tak správné adresy na Katastrálním úřadu. A to samozřejmě platí 
pro všechny občany Mukařova, i když momentálně se některých projekt vody +kanalizace 
přímo netýká. Obecní úřad připravuje do konce letošního roku celkovou opravu označení ulic, 
chtěli bychom mít k dispozici takové údaje, které by v budoucnu umožnily jednodušší způsob 
doručování všech druhů zásilek.              

Za obecní úřad předem děkuji za pochopení!  

.B E T O N Á R K A   MUKAŘOV. 
 

Výroba, doprava a ukládání betonových směsí 
Prodej písků a drtí 

Betonpumpa Schwing 24m 
U Mototechny 89 – areál stavebnin PRO-DOMA 

Objednávky 721 870 737, 602 442 950 
www.betonmuk.cz     e-mail: obchod@betonmuk.cz 

Inzerce 
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Třetí ročník soutěže o Nejkrásnější zahrádku Mukařov-ska 

V neděli 27.6. byly na obecním úřadě slavnostně předány ceny vítězům již  
3. ročníku soutěže o Nejkrásnější zahrádku Mukařov-ska.  

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 (šekem na nákup v hodnotě 
3000 Kč) a obec Mukařov.  

První místo obsadila zahrádka pana 
Čeledy ze Žernovky poblíž pensionu Mlýn 
Pataki. Mezi přihlášenými zahrádkami 
převyšovala ostatní nejen elegantním 
způsobem zpracování, ale také tím, že si ji 
její majitelé navrhli a udělali sami. Kromě 
jezírka s koji kapry stojí za zmínku citlivě 
ponechaná stará jabloň, která příjemně 
dotváří odpočinkový charakter zahrady. 

Druhé místo obsadil pan Král z ulice 
Do Chobotu. Na jeho zahradě zaujme 
ekologický způsob zavlažování, kdy využívá 
vodu z domácí čistírny odpadních vod. S 
ohledem na to, že se jedná o mladou 
zahradu je příjemné, že je zde větší 

množství stromů, které v budoucnu pomohou Mukařovu udržet jeho zelený charakter. V 
neposlední řadě je takřka raritou sbírka palem a dalších subtropických dřevin, které již 
zakryté přežily několik zim. 

Třetí místo si letos vybojovala zahrádka pana doktora Skalického také z ulice Do 
Chobotu. Byť se jedná o rozměrem menší zahrádku, je na ní pečlivě udržováno několik úrovní 
zeleně. Překrásné jsou rozmanité japonské javory. Za vyzdvihnutí stojí s jakým úsilím je 
zahrádka udržována.  (všo,mza) 

 

 

Kam s odpadem Matěj Mlčoch, Žernovka 

V poslední době nás pálí jeden docela palčivý problém, pěkný plácek u Žernovské 
hasičárny, který již několikrát změnil svoji tvář (nohejbalové hřiště, dětské hřiště, 
parčík s lavičkami, veřejné parkoviště a nyní nástupní plocha hasičů) je využíván v 
současnosti k místu kam si "někteří místní lidé" zvykli vynášet své domácí odpady.  

Donedávna byli ještě prchliví a vyhazovali zde v podstatě jen bio-odpad, jako byla tráva, 
větve aj. Ty jsme na čarodějnice po domluvě se starostou spálili, ale neuplynulo ani pár dní 
od likvidace tohoto odpadu a našel se otrlý, který nejen že zde vyhodil větve, ale začal 
vyhazovat ostatní komunální odpad. Zbývá opravdu jen krok a je zde nelegální skládka, 
kterou můžeme vidět podél silnic a na odlehlých místech.  

Starosta pan Semanský o problému ví a po domluvě s ním byla vyvěšena výstražná 
cedule, kterou ani ne za půl dne někdo utrhl a vyhodil na hromadu. Ceduli jsme opět vyvěsili 
a doufáme, že lidi začnou konečně uvažovat hlavou... 

Není to snad ani 20 metrů k místu, kde jsou umístěny kontejnery na tříděný odpad a je 
zde dokonce umístěn kontejner na směsný odpad. Věřím, že problém s větvemi, trávou a 
listím se dá taky řešit. I přesto, že pálení není dovoleno, tak určitě obecní úřad je schopen 
zajistit alespoň jednou za čas kontejner na bio-odpady. 

Proto nebuďte lhostejní ke svému okolí, abyste se jednou neprobudili na smetišti. 
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Problémy s vodou v Mukařově  

Od 6. do 13. června se Mukařov potýkal s problémem nepitné 
vody. Přesný důvod znečištění a zápachu nebyl sice zjištěn, avšak s 
největší pravděpodobností byl na vině velký jednorázový odběr vody 
– zřejmě na bazén některého z našich spoluobčanů.  

Vodárny doporučují, abyste velký odběr vody konzultovali předem s 
vodohospodářským dispečerem. V důsledku neplánovaného většího 
odběru totiž můžete způsobit přerušení dodávek, zakalení vody či její 
nedostatek. Může totiž dojít k rozpohybování vody v celém potrubí, zvláště pak u staršího 
litinového vedení a větví u chatových oblastí, kde voda přeci jen déle stojí. Několikrát 
prováděné rozbory již následně neprokázaly žádné znečištění. Situace, kdy voda lehce 
zapáchá se však čas od času opakuje a obec proto vyžaduje na provozovateli Veolia přísnější 
kontroly kvality vody.  

Vodohospodáři také doporučují napouštět bazén pomalu a mimo špičku. Zájemci o plný 
bazén mohou také využít dovoz vody cisternou na základě telefonické objednávky. Bližší 
informace o této placené službě 1.SčV poskytuje v call centru na uvedeném telefonním čísle 
Zelené linky. V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek ke kvalitě vody kontaktujte 
bezplatnou Zelenou zákaznickou linku Veolia na čísle 800 45 45 45.       (Vso, Rse) 

 
 

Pobouraná autobusová zastávka na Budech  
 Vítek Šoupal, Mukařov-sko  

Údržba prostranství okolo autobusových zastávek na Budech a dále k obchodnímu 
centru je opravdu tvrdým oříškem. Obecní zaměstnanci tam vyráží celkem pravidelně, 
ale na takovou nepořádnost by tam spíš musel být obecní dráb. Minulý týden se navíc 
řidiči autobusu podařilo poškodit jednu z autobusových zastávek. Obec však dodnes 
nezjistila, který z dopravců škodu napáchal. 

V letních měsících se ROPID potýká s nedostatkem řidičů, a tak 
nasazuje na některé spoje také brigádníky. Jeden takový nemaje 
ještě v oku délku a šířku svého autobusu najel v půlce minulého týdne 
do stříšky autobusové zastávky na Budech směrem na Prahu a očesal 
několik tašek. Obecní úřad sice obratem zajistil opravu střechy, 
takže už nevypadá, jako by z ní nějací vandalové při nočním flámu 
"trhaly perníček".  

Jak událost okomentoval starosta - Ruda 
Semanský na webovém diskusním fóru: "... Po 
mém telefonátu na zmíněného dopravce jsem se 
dozvěděl, že zde jezdí tři dopravci - Polkost, 
Ropid a Connex a ani jeden z nich se k nehodě 
nemá - svědci chybí a tak opravu zajistili naši 
zaměstnanci aspoň taškami, které máme na 
skladě. Takže tímto prosím případné svědky, 
aby dali případně vědět, který to byl autobus ... 
resp. číslo spoje a čas/den. Děkuji a taktéž 
doufám, že příště nenajede řidič třeba až 
dovnitř.“  

Co dodat? Snad jen, že telefon na obecní úřad v Mukařově je 323 660 246.  
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Dětské hřiště v Mukařově  
Pomožte nám při montáži !!! 
 Katka Čadilová, Mateřské centrum  

Díky Nadaci Jistota Komerční banky  
a jejímu daru ve výši 188 tisíc,  příspěvku 
z obecního rozpočtu ve výši 220 tisíc  
a přízni sponzorů z řad podnikatelů  
z blízkého okolí (Miroslav Šmíd, Beto-
nárka Mukařov) bude mít i Mukařov už od 
září dětské hřiště, na němž se nebudou 
nudit malé ani větší děti. O vybudování 
hřiště, ale hlavně zajištění finančních 
prostředků na něj, se postaraly maminky 
z Mateřského centra. 

Po dohodě mezi obecním zastupitelstvem 
a Základní školou bylo rozhodnuto, že hřiště 
vznikne na pozemku u družiny v Příčné 
ulici. Realizaci si vzalo na starost Mateřské 
centrum při o.s. Mukařov-sko, jako 
dodavatel byla vybrána společnost Tomovy 
parky, s.r.o., S ohledem na dostupné 
prostředky bude v první etapě vybudována 
sestava „Hrad Mokřina“, která obsahuje 
množství prvků atraktivních pro různé 
věkové kategorie. 

Abychom ušetřili na kvalitnější dopadové 
plochy pro děti, zvolili jsme pro montáž 
hřiště model, kdy si část prací uděláme 
sami pod dohledem dodavatele. Proto 
věříme, že se v Mukařově a okolí najdou 

dobrovolníci, kteří budou schopni přiložit 
ruku k dílu a pomoci s instalací objednané 
sestavy pod odborným vedením dodavatele. 
Vzhledem k tomu, že obecní úřad zapůjčí 
na montáž na každý den 2 zaměstnance, 
potřebujeme ještě ve dnech 25. – 27. 
srpna další 3 dobrovolníky na každý den 
– tj. 8 hodin práce. Je nám jasné, že 
požadavek na účast na akci ve všední den 
znamená pro většinu tatínků vzít si volno 
ze zaměstnání, nebo odložit vlastní 
zakázky. Přesto ale doufáme, že se podaří 
najít potřebný počet pracovníků.  

 

 

 Zájemci, hlaste se, prosím, Katce 
 Čadilové na telefonu 608 047 196  
 emailu: mc-mukarov-sko@seznam.cz   

 

 

Předem všem děkujeme jménem dětí i 
maminek a těšíme se, že se 1. září sejdeme 
na slavnostním otevření hřiště. O přesném 
času a programu budeme informovat na 
plakátech, webu obce a Mateřského centra. 

 
 

! 

www.miroslavsmid.cz 
 
PRODEJ A POKLÁDKA BETONOVÝCH JÍMEK A STROPNÍCH PANELŮ 
ZEMNÍ PRÁCE  - Catt M313, JCB 4CX, Bobcat, Catt 304 
JEŘÁBNICKÉ PRÁCE - Liebherr 55 t, Liebherr 35 t, Tatra AD 28 
AUTODOPRAVA – Tatra 815,Volvo, Iveco 
KONTAKT: Choceradská 6, 25162, Svojetice, tel: 777 344 945-9 
 
 
Na výstavbě nového dětského hřiště v Mukařově provádíme zemní práce a veškeré terénní úpravy včetně 
nákladní automobilové dopravy zdarma - formou sponzorského daru. 

Inzerce 
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Velký dětský den v Mukařově  
 Michal Pokorný, SDH Mukařov  

První červnové nedělní odpoledne 
patřilo v Mukařově dětem. Sbor 
dobrovolných hasičů Mukařov za podpory 
občanského sdružení Mukařov-sko a za 
přispění sponzorů připravil pro děti 
zábavné odpoledne. 

Připraveno bylo 16 růz-
ných soutěží, jízda na poní-
cích, ochutnávka teplé čoko-
lády z čokoládové fontány, 
ukázka hasičské techniky a 
další atrakce. Hudební 
doprovod akce byl zajištěn zařízením, které 
hasiči zakoupili díky pochopení sponzorů, a 
které mělo v tento den svou velkou 
premiéru. Na mukařovském hřišti se sešlo 
téměř 130 dětí nejrůznějších věkových 
kategorií. Za statečnost při plnění soutěží 
obdržela každá ratolest dárkový balíček a na 
památku diplom s odznakem dětského dne. 
Největší úspěch sklidila u dětí dle očekávání 
čokoládová fontána, zmrzlinové odměny a 
spršky vodou přímo z hasičské cisterny. 
Rodiče měli možnost využít stánku 
Výzbrojny požární ochrany, která zde 
představila hasící přístroje a hlásiče požáru 
pro domácnosti. 

Na závěr dětského dne bylo připraveno 
losování o ceny a dětské karaoke. Tuto 
hudební show ale předčasně ukončila blížící 
se bouřka, která s sebou přinesla i 
krupobití. Vše se ale podařilo včas uklidit a 
schovat před deštěm. Zbývá tedy poděkovat 
všem, kteří přispěli k zajištění pěkného 
odpoledne, sponzorům za jejich štědrost a 
přát si, aby se i příští rok našlo dost 
nadšenců a sil uspořádat další pěknou 
oslavu svátku dětí. 

 

Divadélko na Srbíně  
 Petra Porubová,o.s. Pro Srbín  

V neděli 22.6. se konalo na dětském 
hřišti v Srbíně loutkové divadélko. Hrála 
se nová pohádka od Lídy Třeštíkové (naše 
báječná sousedka) – O čarovné lásce.  

Byla to neděle jako stvořená ke koupání, 
bylo teplo a sluníčko hřálo, jak se na 
správný letní den sluší. Loutkový herci měli 
strach, že nikdo nedorazí, neboť budou 
všichni řádit u vody. Ale jak se ukázalo, v 
našem okolí je velké množství dětí, které 
mají rády pohádky. Účast byla velká, přišlo 
kolem 20 dětí a z jejich usměvavých tvářiček 
bylo poznat, že nelitovaly.  

Pohádka jim dala prostor si také zahrát. 
Hlavní hrdinka Anička potřebovala pomoci s 
plněním úkolů. Děti pozorně poslouchaly, co 
má všechno Anička dělat, aby zachránila 
svého milého Šimona ze spárů zlé 
čarodějnice. A díky dětem se Aničce vše 
povedlo a pohádka skončila s dobrým 
koncem. Po pohádce si pak děti ještě 
zazpívaly s loutkovými postavičkami známé 
lidové písničky. 

A ani hřiště nezůstalo nedotknuto. Řada 
dětí si vyzkoušela nové prolézačky, písko-
viště, skluzavku, prostě vše, co jim nové 
hřiště v Srbíně nabízí. 

 
 

Dětský den na Žernovce  
 Matěj Mlčoch, SDH Žernovka 

Dne 7.6.2008 pořádali opět žernovští 
hasiči dětský den. Celé odpoledne se 
pořádali soutěže a různé dětské hry. Děti 
také měli možnost jízdy na ponících.  

Počasí bylo krásné a hasiči předvedli 
svojí techniku. Na ukázku přijel hasičský 
automobil Mercedes Atego z Hasičského 
záchranného sboru z Říčan. Byla provedena 
ukázka roztříhání osobního vozidla pomocí 
hydraulického nářadí a Žernovští hasiči měli 
možnost si vyzkoušet práci z nůžkami a 
rozpínákem a nejeden z nich byl překvapen, 
jak je práce s tímto zařízením náročná.  

Samozřejmě že jako každý rok byla 
hřebem této akce pěna, na kterou všechny 
děti netrpělivě čekaly. Tu jim udělali místní 
hasiči. Akce se zúčastnilo velké množství 
dětí nejen ze Žernovky, ale z celého okolí. 

Poděkování sponzořům:  DPD CZ s.r.o, K2L cz s.r.o, 
S+K systems, Obecní úřad, T-Mobile, ČPP, HVP, 
Pola s.r.o, Obchodní dům Flip, Nápoje pan Matějka, 
Ovoce zelenina - Vladimír Budský, Pekařství Oscar
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Novinky z Charitního domova a farnosti  Alena Semanská, Mukařov 
 

Ráda bych se zmínila o tom, že náš mukařovský charitní domov od 1. srpna přechází 
pod Arcidiecézní charitu Praha jako jejich první domov pro seniory.  

Jeden z našich klientů charitního domova, pan 
Svitek se dne 28.10. 2008 bude dožívat 100 let. Je to 
vitální pán, těšící se dobrému zdraví a  prožil velice 
zajímavý život.  

Jak si mohli obyvatelé Mukařova povšimnout, 
probíhaly v mukařovském  kostele Nanebevzetí Panny 
Marie rozsáhlé opravy, došlo také k celkem 
nákladnému zrestaurování hlavního oltáře, na něž se 
mimo jiné rozhodla přispět finanční částkou ze svého 
rozpočtu také naše obec. V současné době v kostele 
probíhají přípravy na proslulou mukařovskou pouť. 

 

Květnové vítání občánků   
V sobotu 24. května se od 10 hodin konalo v budově 

mukařovské základní školy vítání občánků. Akci jako vždy 
zahájily děti ze školní družiny krátkým pásmem písniček  
a básniček. Maminky obdržely kytici a děti na památku přání  
a malý dárek. Po podpisu do kroniky obce si mohli rodiče svoji 
ratolest vyfotit v kolébce.            
(ase) 

 
 

Žernovská osmička 
   Matěj Mlčoch, SDH Žernovka 

Trochu se zpožděním si připomeňme, že dne 
19.4. pořádala jednotka dobrovolných hasičů ze Žer-
novky úvodní ročník soutěže v požárním útoku 
"Žernovská osmička". Pro nezasvěcené tato soutěž je 
výjimečná tím, že místo klasické požární stříkačky 
PS12, kterou někteří z vás už viděli při klasických 
hasičských závodech, tak PS8 je starší typ této 
stříkačky (většinou zelená). Je také mnohem nároč-
nější na technické zvládnutí jejím obsluhovatelem. 

  Na původně plánovaném místě u štíhlického 
rybníka se soutěž nekonala pro nepřízeň počasí a kvůli 

rozbahněnému terénu. Nakonec tedy byla přesunuta přímo do srdce Žernovky na louku u 
Uzlů. Zde se koná většina akcí, které pořádají místní hasiči. A volba to byla dobrá, 5 
soutěžních družstev se zúčastnilo klání (Žernovka, Štíhlice, Doubek, Modletice, Říčany). I přes 
drobné počáteční nejasnosti byla všechna družstva úspěšná.  

Vítězem se stalo "nečekaně" družstvo Žernovky, i když jí na paty ostatní pěkně šlapali. 
Atmosféra byla dobrá a i občerstvení zpříjemňovalo přihlížejícím strávený čas. Pevně doufáme, 
že v dalších ročnících se přihlásí i další zájemci, kteří letos ještě váhali a nebo neměli 
připravené stříkačky PS8. Diváci byli myslím nadmíru spokojeni a nelitovali, že se přišli na tuto 
akci podívat a pobavit se. 
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Koupaliště na Vyžlovce a sinice Vítek Šoupal, Mukařov-sko 

Přírodní koupaliště Vyžlovka se nachází na břehu přírodního rybníka z Jevanské soustavy 
rybníků, který je využívaný jako rybářský rybník. U rybníka provozuje Obecní úřad Vyžlovka 
udržovanou pláž se zázemím - převlékací kabinky, WC, venkovní sprcha se zavedenou vodou z 
veřejného vodovodu. V areálu je také restaurace a prodej zmrzliny. Kvalita vody odpovídá 
přírodnímu rybníku, v průběhu letních měsíců většinou dochází k přemnožení řas a 
doporučení omezení pobytu ve vodě. Provoz v sezóně 2008 nebylo možné zahájit pro 
nadměrný výskyt netoxických druhů sinic (1,308.900 b./ml).  

http://www.khsstc.cz/scripts/admin/koup_detail.phtml?koid=32 
 
 

Turnaj ve vybíjené 2. stupeň ZŠ  Zuzana Kadeřábková, školní družina  

Ve středu 25. června jsme připravili turnaj ve vybíjené pro žáky z 2. stupně. Bohužel 
6.třída se zúčastnit nemohla, protože měla na programu školní výlet. Upravili jsme 
dětem pravidla, hrálo se 2 x 10 minut, družstva byla smíšená 10-ti členná a rozhodoval 
počet hráčů, kteří zůstali z obou utkání v poli. Přidali jsme ještě tzv. vylučovací pravidlo, 
které znamenalo, že k vyloučení hráče z pole může dojít za 2 vyřčená vulgární slova. 
Divili byste se, jak si zejména chlapci dávali pozor na svůj slovník. Jako první nastoupilo 
družstvo 8. třídy proti 9. třídě. Po 20ti minutách zvítězila 8. třída s kapitánem Vojtou 
Drátovským. Jeho vítězné družstvo: Aleš Hořický, Ota Černý, Honza Kupr, Jiří Dostál, Lucka 
Imramovská, Adéla Slezáková, Verča Budská, Petra Kuklová, Lea Zarachovská. Následoval 
Souboj mezi třídami 7.A a 7.B, kde vyšla vítězně třída 7.A s kapitánem Otou Mazuchem a 
hráči: Marie Bandasová, Julie Kotrhoncová, Kristýna Novotná, Monika Hrušková, Dominika 
Bedlivá, Alex Mrázek, Jára Kadeřábek, Adam Junek, Standa Müller. Družstvo 7. B:  Lukáš 
Rottenberg, Dominik Čáp, Lukáš Jelínek, Jirka Potměšil, Martin Šín,  Petra Tlustá, Tereza 
Zemanová, Kristýna Podhorská. Poslední utkání proběhlo mezi výběrem z obou 7. tříd proti 9. 
třídě. Dlouho se smíšené družstvo 7. tříd drželo, nakonec podlehlo 9. třídě v čele s kapitánkou 
Míšou Králikovou. Její društvo: Monika Kylarová, Petra Kratochvílová, Míša Bílková, Denisa  
Ambrozyová, Jarda Pavelka, Lukáš Podhorský, Martin Pošta, Honza Matisz, Jana Kodej-
šová. Celkové umístění: 1. místo - 8. třída; 2. místo - 9. třída; 3. místo - 7. A + 7. B. Všichni 
účastníci byli odměněni sladkostmi a kapitáni obdrželi diplomy. Myslím, že se shodneme,  
že to bylo příjemně strávené dopoledne. 
 

školní turnaj v ping-pongu  Lada Váňová, ZŠ Mukařov  

Dne 25. 6. 2008 proběhl na naší škole 1. ročník turnaje v ping-pongu žáků 2. až 5. tříd  
o putovní pohár. Vzhledem k velkému počtu zájemců (přihlásilo se 30 hráčů) se muselo 
hrát na všech třech stolech, kde probíhaly úžasné bitvy. V kategorii 2. tříd: 1. místo -  
J. Štibingr, 2. místo - Šmidlík, 3. místo - Kubát. V kategorii 3. tříd: 1. místo - Dauth,  
2. místo - Nižník, 3. místo - Váňa. V kategorii 4.tříd: 1.místo - M. Štibingr, 2. místo Šejnost,  
3. místo - Štafek. V kategorii 5. tříd: 1. místo - Kellner, 2. místo - Rašovec,   3. místo - Matisz  
a Šmidlík. Po vyhodnocení jednotlivých kategorií proběhlo velké finále, v němž se utkali borci, 
kteří ve svých kategoriích obsadili 1. místo. A výsledek? 1. vítězem prvního ročníku turnaje o 
putovní pohár se stal Petr Kellner.  

 ZŠ Mukařov hledá nového kolegu nebo kolegyni pro příští školní rok, nabízíme práci učitele  
      na 2.stupni. Hlásit se mohou i neaprobovaní zájemci o tuto práci. Bližší informace získáte  
      na tele-fonu 323 660 234 nebo na adrese zs.mukarov@quick.cz případně každé prázdninové  
 pondělí dopoledne v ředitelně školy u paní ředitelky. 

 

Webové stránky školy: http://www.skolamukarov.ic.cz
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Letos nás šlo Kecku 500 Jaroslava Kapustová, TJ Sokol Mukařov 
 

Dne 31. května proběhl již 32. ročník turistického pochodu "Mukařovská kecka". 
Počasí nám přálo a tak se na startu sešlo 495 účastníků. Nejvíce pochodujících se 
rozhodlo pro trasu 7 km, těch bylo 319. Na trať 15 km se vydalo 150 účastníků a 26 
účastníků si vybralo trasu 25 km. 

Všichni pochodující se mohli na kontrolách posilnit tradičními koláčky. Na první a poslední 
kontrole pak i opečenými špekáčky. V cíli každý účastník obdržel diplom a keramickou 
kecičku. 

Spokojenost pochodujících byla odměnou pro všechny, kteří se podílejí na přípravě a 
průběhu pochodu. Snad jediným mráčkem nad úspěšně proběhlým pochodem jsou ,,dobráci", 
kteří na trasách strhávají fáborky a přendávají značení. Přesto se těšíme za rok nashledanou. 

 
 

 

Jedna sezona skončila – nová je za dveřmi   
 Zdeněk Týce, TJ Sokol Mukařov  

Poslední červnový víkend skončila pro naše mužstva fotbalová sezona 
2007/2008. Po nepříliš úspěšné podzimní části se našim družstvům jarní část 
vydařila mnohem lépe a většina z nich si v konečné tabulce výrazně polepšila.  

„A“ družstvo dospělých se jako nováček ve vyšší  soutěži  mezi patnácti 
účastníky neztratilo a umístilo se nakonec na 9. místě. Výsledky mužstva byly po celý rok 
nevyrovnané, na jedné straně jsme sehráli kvalitní zápasy s mužstvy bojujícími o postup a 
dokázali jsme je i porazit /vítězství  nad mužstvem Klecan, remíza v Radonicích a kvalitní 
zápas s družstvem Říčan/, na druhé straně jsme zklamali se slabšími mužstvy a ztratili s nimi 
potřebné body /remíza ve Veltěži, remíza v Nehvizdech a porážka v Brazdimi po špatném 
výkonu/. Nejlepším střelcem mužstva se stal  Martin Pokorný se 17 brankami.  

„B“ mužstvo dospělých neudrželo své podzimní vedení v tabulce a skončilo nakonec  třetí. 
Toto umístění je v porovnání s minulými lety přímo nečekané a je třeba poděkovat trenérovi 
Jaroslavu Kalašovi za velmi dobrou práci.  

Mužstvo žáků obsadilo ve své tabulce  desáté  místo z jedenácti  účastníků. I když žáci 
skončili předposlední je třeba připomenout, že hráli většinou proti starším hráčům, jelikož 
jsme v této kategorii měli věkově nejmladší družstvo.  

Největší radost nám udělala naše přípravka, která nakonec vybojovala osmé místo ze 
čtrnácti účastníků, ale její jarní výsledky ji  řadily mezi tři nejlepší mužstva v této kategorii. Je 
vidět, že poctivé zimní trénování přineslo úspěch. Za přístup a starost o naši přípravku a žáky 
je zde nutno poděkovat jejím vedoucím a trenérům  pánům Antonínu  Hroudovi, Romanu 
Malému, Ondřeji Hořejšímu, Františku Fazekašovi a Romanu Kubátovi. 

Prázdniny jsou již téměř v polovině a nová sportovní sezona je za dveřmi, a proto si 
dovolujeme touto cestou pozvat  naše příznivce na naše nejbližší zápasy. Podzimní sezonu 
dospělých zahajujeme v sobotu 2. srpna od 17.00 hod, kdy na našem hřišti sehrajeme 
přátelský zápas  se Svojeticemi. Další víkend, tj. v sobotu 9. srpna, se už tradičně zúčastníme 
celodenního turnaje o pohár Starosty obce Vyžlovka. Přípravné období zakončí naši hráči 
v sobotu 16. srpna od 17.00 hod  přátelským zápasem v Březí. 

Mistrovské zápasy sezony 2008/2009 zahajujeme v sobotu 23. 8. 2008, kdy naše „B“ 
mužstvo přivítá na našem hřišti soupeře za Struhařova od 14.00 hod a od 17.00 hod hraje „A“ 
mužstvo s družstvem SK Všestary.  Další víkend,  tj. 30-31. 8., hraje „A“ mužstvo v Brazdimi a 
„B“ mužstvo ve Stříbrné Skalici. 

Obě naše mládežnická družstva zahajují novou sezonu až po začátku školního roku. 
Přípravka v sobotu 6.9. hraje od 10.00 hod na umělé trávě v Kostelci nad Černými Lesy a žáci 
zahajují v neděli 7.9. od 10.15 hod na našem hřišti s mužstvem Kamenice. 

Všem našim oddílům přejme do nové sezony co nejvíc úspěchů a žádná zranění. 
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Kalendář Mukařov-ska 
 

Srpen  
16.-17.  Mukařovská pouť  

Chovatelská výstava,  
Sobotní ohňostroj,  
Sleva na atrakce jeden den v týdnu 
před poutí 

16. Pouťový bál – Montgomery Žernovka 

25. Zahájení šk. roku v mateřské školce 
25.-27.  Brigáda – montáž dětského 

hřiště areál ZŠ v Příčné ulici 
 

Září  
1. Slavnostní otevření dětského 

hřiště v Mukařově, areál ZŠ v Příčné ul. 

 Zahájení školního roku školy 

3. Konec prázdnin Mateřského centra  
13. Hasičská soutěž Za 3 rohy 

u požární nádrže v Mukařově  

21. Pohádkový les na Srbíně  
o.s. Pro Srbín od 14,00  

Změna akcí vyhrazena
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