
 

Mráz a zima  
 Rudolf Semanský, starosta obce 

Únorové dny s sebou sice přinášejí prodlužující 
se dny, každý, kdo alespoň trochu pozoruje kolo-
běh věcí kolem sebe, ví - a na vesnici je to znát 
mnohem lépe, že toto období je s železnou pravi-
delností provázeno silnými mrazy.  

Na jednu stranu nám a především našim dětem 
tento pokles teplot umožňuje konečně si zabruslit i 
na přírodních plochách, na druhou to však znamená 
ve většině případů pootočit doma regulátorem tep-
loty o trochu více, ať již k vytápění používáme jaký-
koli zdroj tepla a v duchu počítat, jak se tyto mrazy 
projeví v rodinném rozpočtu, a krom jiného také bo-
jovat po ránu se zamrzlými zámky, skly a špatně 
startujícími auty. I tyto silné mrazy ale k zimě v na-
šich končinách patří a upřímně řečeno, o čem jiném 
se dá s kýmkoli nenuceně popovídat než o počasí. A 
snad se mnou budete souhlasit, že prohodit s někým 
jen tak vedle pozdravu i pár slov o té „hrozné zimě“ 
většině lidí udělá den o trochu příjemnější. 

Pravdou asi je, že život na vsi s sebou v zimě 
přináší trochu větší komplikace, než například ve 
městě, ale může nás těšit, že to má nejen své kouz-
lo, ale že nás to leckdy činí i odolnějšími (nebojte – 
rýmu a kašel má v tomto období snad každý), 
a hlavně - nástup jara provázený čerstvým větrem a 
vůní probouzející se přírody pak dokážeme vnímat 
mnohem lépe. Nakonec, o tom že rozdíly v teplo-
tách mezi městem a venkovem jsou více než patrné, 
jsem se mohl sám přesvědčit, když jsem jedno dopo-
ledne z Mukařova odjížděl při minus 14°C a o hodinu 
později v centru (Smíchov) teploměr ukazoval „pří-
jemných“ -8°C.  

Aktuální situaci o počasí, ale i předpověď na ně-
kolik dní dopředu pro naši oblast ostatně můžete 
sledovat i na nových webových stránkách obce 
 

www.mukarov.cz, které  
tyto údaje získávají přímo  
z meteostanice umístěné 
v Srbíně (3.2. v 7:30 ráno byl 
naměřen rekord –21°C). 

Když už zmiňuji nové 
stránky obce, které fungují od 
začátku letošního roku, určitě je 
nezapomeňte navštívit – vedle nové 
grafické úpravy Vás zde čeká spousta nových sekcí, 
aktuální zprávy a oznámení, ale i různé provozní in-
formace k dění v obci.  

A protože mi pro dnešní číslo dvouměsíčníku 
Mukařov-sko, první vydání roku 2012 připadla milá 
povinnost přivítat Vás již na úvodní stránce, rád 
bych Vám všem popřál v tomto roce nejen to, abys-
te byli zdrávi a šťastni, ale aby se nám dařilo ten rok 
bez problémů zvládnout a pokud bychom měli mít 
důvod si na něco stěžovat, tak ať je to jen počasí… 
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Starosti starosty a malé 
ohlédnutí za rokem 2011  

Rudolf Semanský, starosta obce 

… pokud si vzpomínám, vždy začátkem nového 
roku se pokouším tak trochu rekapitulovat a hod-
notit uplynulé období a zároveň zmiňuji to, co nás 
s největší pravděpodobností čeká letos. 

Z našeho pohledu byl rok 
2011 především rokem, kdy 
se o znatelný kus podařilo 
zlepšit kapacitu a kvalitu 
předškolských zařízení, vý-
znamně posunout realizaci 
nejvýznamnější dopravní 
stavby v obci - kruhového 
objezdu na křižovatce Buda a 
zase o něco zlepšit a rozšířit 

počet a kvalitu chodníků v obci. Oproti tomu se nám 
stále nedaří sehnat tolik potřebné finance na přita-
žení vodovodního přivaděče Region Jih do obce, o 
výstavbě kanalizace ani nemluvě. Rezervy stále jsou 
i v kvalitě a rozsahu oprav místních komunikací, 
pravdou ale je, že tento rok je co se týká očekáva-
ných příjmů jeden z nejslabších… 

O přístavbě mateřské školy bylo napsáno již 
mnoho, tak pouze doplním, že díky další dotaci, kte-
rou se obci podařilo získat, mohla být v létě dokon-
čena výměna všech starých oken, která ještě na bu-
dově zbývaly. Už začátkem léta byla část stezky 
Žernovka (také díky dotaci) opatřena kvalitním po-
vrchem ze zámkové dlažby, a pro potřeby II. etapy 
srbínského chodníku (na který je podána žádost o 
dotaci), byly provedeny přípravné práce ve formě 
zbudování opěrné zídky nad potokem. Zahájení – i 
když pouze provizorního, se dočkalo prodloužení 
chodníku podél ulice Choceradská směrem ke křižo-
vatce Buda, zde ale v tomto stavu bude muset vydr-
žet do doby položení povrchu části silnice, navazující 
na plánovaný kruhový objezd. Jak asi víte, stavbu 
kruhového objezdu se zástupcům obce podařilo 
prosadit po mnohaměsíčních a vlastně i mnohale-
tých jednáních, výsledkem je zahájení prací ještě 
před příchodem zimy v závěru loňského roku a do-
končení stavby je naplánováno na červen tohoto ro-
ku. Právě na dokončení stavby, resp. vymezení hra-
nic komunikace a uložení silničních obrubníků 
naváže začátek prací stavby chodníku, který by měl 

spojit již zmíněný choceradský chodník s částí obce 
Buda. 

Stavby menšího rozsahu dnes zmiňovat nebudu. 
Protože jsme ale často dotazováni na situaci ohled-
ně plánovaného budování vodovodu a kanalizace, 
pokusím se znovu – i když zkráceně – informovat o 
současném stavu, který zahájení prací zatím nepře-
konatelně brání. Realizace projektu dotažení vodo-
vodu ze Svojetic přes Srbín do Žernovky se pohybuje 
v cenách okolo 70.000.000,- Kč. Výstavba kanalizace 
včetně ČOV se dle projektu odhaduje na 
150.000.000,- Kč. Zde je sice možné rozdělit stavbu 
do etap, i tak se ale první etapa s čistírnou odpad-
ních vod nedostane pod 50.000.000,- Kč. Z toho je 
jasné, že bez dotačních peněz obec není schopna 
stavby realizovat. U kanalizace je dalším problémem 
umístění čističky – jednání s majiteli původně navr-
ženého pozemku zkrachovala a jiné umístění zna-
mená přeprojektování celé části vedení a možná i 
typu objektu čistírny. 

A tak i když bych rád viděl ono pověstné světlo 
na konci tunelu, v tomto případě je řešení součas-
ného stavu zatím v nedohlednu. S ohledem na člen-
ství ve svazku obcí Region Jih je snad trochu naděj-
nější situace přivaděče vodovodu, i tak se ale 
bavíme spíše o letech než o měsících. Každopádně 
situaci ohledně tohoto typu dotací stále sledujeme a 
projekty pro podání žádosti jsou připraveny – více se 
zatím dělat nedá.  

  Jak již bylo zmíněno, v letošním roce bude nej-
větší a asi i nejvíce sledovanou akcí budování kruho-
vého objezdu v křižovatce Na Budech. Než bude 
stavba dokončena, přinese s sebou samozřejmě 
problémy ve formě dopravních omezení, objížděk a 
uzávěr, vše bude ale včas zveřejňováno spolu s in-
formacemi o průběhu stavby. Zahájení prací po zimě 
očekáváme v březnu, termín dokončení byl již zmí-
něn – červen 2012. 

Další velkou stavbou, která byla shodou okol-
ností rovněž zahájena v závěru loňského roku a do-
končena má být v červnu 2012 je přístavba školní jí-
delny, která po svém dokončení nejen že bude mít 
dostatečnou kapacitu pro plánované rozšíření školy 
v budoucnu, současně ale umožní i výdej obědů pro 
občany, takže se po několika letech opět vrátí tato 
dříve hojně využívaná možnost. Komplikace spojené 
s provizorním vydáváním obědů v místní sokolovně, 
navíc znepříjemněné skutečností, že cenu oběda je 
nutno hradit v plné výši (tedy bez dotování úřadem 
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nebo školou) jsou jistě nepříjemné, věřím ale, že po 
dokončení stavby a zahájení provozu bude vše rych-
le zapomenuto a většina rodičů i občanů tento zá-
měr ocení. 

Závěrem mi dovolte trochu odbočit a to z dů-
vodu snahy o oživení jednoho projektu. K jeho rea-
lizaci bychom ale potřebovali spolupráci Vás - ob-
čanů, kteří byste doma mohli mít fotografii 
historického erbu, jenž se nacházel ve štítu budovy 
původního hostince Na Budech. Najde se někde v 
archivech kvalitní fotografie? Dejte nám vědět! 

 

 

Komunální a bio-odpad 2012 
Rudolf Semanský, starosta obce 

V těchto dnech by doma všichni registrovaní 
uživatelé svozu komunálního odpadu již měli mít 
složenky s výzvou k úhradě svozu odpadu pro 
letošní rok. Jak již bylo zmíněno, ceny se od těch 
loňských téměř vůbec neliší, jedinou změnou je 
navýšení o 50,- Kč u bioodpadu.  

Stejně jako v loňském roce budou platné 
známky vydávány po uhrazení příslušné částky 
osobně v kanceláři OÚ Mukařov nebo prokázáním 
provedení platby např. převodem. U bioodpadu 
budou známky vydávány taktéž obecním úřadem, 
využijte proto možnost vyzvednutí této známky 
současně s platbou za komunální odpad. 

Možnost zaslání známek na svozové nádoby 
poštou bude zpoplatněna částkou 26,- Kč 
(doporučený dopis), jinak je možné známku 
vyzvednout v úředních hodinách v kanceláři OÚ 
Mukařov. Úřední hodiny jsou: Pondělí 14:00 – 16:00 
hod,, Středa 10:00 -12:00 a 14:00  - 18:00 hod. 
Prosíme, respektujte úřední hodiny! 

Složenky, 
rozesílané koncem 
ledna a začátkem 
února uhraďte 
nejpozději do konce 
února, neboť 
známky pro rok 
2011 (zelené) mají 
platnost jen do 
konce února. V 
březnu již nebudou 
nádoby bez známek 
na rok 2012 vyváženy. 

Rozpočet obce na rok 2012 
Ing. Vít Šoupal, předseda finančního výboru 

Tak jako tradičně měsíce listopad, prosinec a 
leden jsou ve finančním výboru věnovány 
intenzivní přípravě rozpočtu obce. Té samozřejmě 
předchází nejprve předběžné a následně finální 
vyhodnocení hospodaření za rok proběhlý.  

Na úvod tedy jak pro Mukařov, Srbín a Žernovku 
skončil finančně rok 2011. Původně schválený 
rozpočet počítal s výdaji 23,5 mil. a příjmy 20,7 mil. 
Kč při hrazení schodku rozpočtu z rezervy předcho-
zích let. Konstrukce rozpočtu nám však umožnila 
jeho flexiblní změnu v průběhu roku, kdy jsme díky 
získání několika dotací, o kterých se zmiňuje Rudolf 
Semanský ve „Starostech starosty“, posunuli rozpoč-
tovou bilanci a rozsah realizovaných projektů na vý-
daje ve výši 34,6 mil. Kč s příjmy 32,3 mil. Kč. I přes 
náš konzervativní odhad příjmů nám vrásky na čele 
udělal významný pokles ekonomiky zejména ve 4. 
kvartále, a s tím spojený propad příjmů z DPH.  

Přípravu na sestavení rozpočtu 2012 jsme 
zahájili již v červnu 2011, kdy jsme konkretizovali 
možné oblasti rozvoje a sestavili projekty vhodné 
pro dotační tituly na rok 2012. Některé z těchto 
projektů jsme nakonec již v roce 2011 započali. 

Prioritní v rozpočtu 2012 proto z mého pohledu 
jsou: dokončení rekonstrukce školní jídelny (nutná 
pro další rozšíření školy, které budeme muset 
realizovat do cca 3 let), kruhový objezd na Budech a 
dokončení chodníků a úprav kolem něj, obnova vrtů 
a stabilizace dodávek vodou na Žernovce, plynové 
vytápění v sokolovně, nový územní plán obce 
(snaha o dokončení na přelomu 2012-13). Rozpočet 
však pamatuje i na menší projekty, kde je šance 
získání dotace např. oprava zvoničky na Žernovce, 
obnova zeleně. V neposlední řadě jsou vyčleněny 
peníze i na přípravu projektů pro roky další – např. 
projekt na revitalizaci budovy bývalé zvláštní školy 
v Příčné ul., projekt na rozšíření školy nebo zpraco-
vání projektu rozšíření hřbitova, či studie chodníků 
podél hlavních komunikací na Žernovce… 

Moje babička říkávala: „Mukařov-Buda – 
vesnice chudá!“, a je pravda, že na vyrovnání 
dlouhodobé pdoinvestovanosti našich obcí bychom 
potřebovali peněz daleko více. Jsem však 
přesvědčen, že v rámci možností byl rozpočet pro 
rok 2012 (ve výši 25,1 mil příjmů a 21,6 mil. výdajů) 
sestaven s maximání péčí.  



 

 –  dvouměsíčník pro Mukařov, Srbín a Žernovku –  1/2012                                                        Strana  4 
 

 

Zásobování vodou na Žernovce Ing. Přemysl Zima, I. místostarosta obce  
Na posledním zastupitelstvu obce jsme se zabývali peticí žernovských občanů poukazující na neuspo-

kojivou situaci s vodou na Žernovce. Vodě na Žernovce věnujeme dlouhodobě hodně pozornosti a úsilí. 
Velmi vítám, že výsledkem jednání zastupitelstva bylo vytvoření pracovní skupiny pod vedením starosty 
složené nejen ze zástupců úřadu, ale i občanů Žernovky, kteří se tak budou moci do dění přímo zapojit.  

O místním vodovodu na Žernovce bylo v uplynulých letech již napsáno mnohé ... 

• že se jedná o systém vybudovaný v 70-tých letech svépomocí a společným úsilím obyvatel v akci „Z“ 
pro několik málo tehdejších domů, bez ohledu na majetkové poměry a jim odpovídající věcná bře-
mena, často též bez odpovídajícího dozoru nad kvalitou prací a materiálů. 

• že s ohledem na všechny tyto skutečnosti je, a v současném stavu může jedině být, provozován jako 
vodovod s užitkovou vodou, byť voda je udržována a dodávána jako kvalitní pitná. 

• že zdroje vody jsou omezené a vybudované hlavně pro zajištění základní hygienické potřeby obyva-
tel, nikoli pro zalévání zahrad, či napouštění bazénů. 

• že o chod vodovodu se léta starali jen sami žernováci, kterým obec vyšla před několika lety vstříc a 
převzala provozování na svá bedra, protože vodovod byl na pokraji dezolátního stavu a nedařilo se 
příjmy z vodného pokrýt ani nutné výdaje na obnovu a opravy technologie... 

Málo se však hovoří o finančních záležitostech vodovodu, jen ze všech stran slyším, jak je to hrozné a 
voda, která vlastně ani není pitná, je drahá a ještě často vůbec není. Ano, je to hrozné! Zvláštní ale je, že vo-
da s železnou pravidelností dojde, pominu-li havárie a úniky, které zásobování komplikují i mimo letní obdo-
bí, když mnozí obyvatelé mají napuštěné bazény a kropí drahocennou vodou zahrady. A k tomu se ještě čas-
to dovídám, jak potom při odečtech pro vodné někteří, s odpuštěním, handlují s naměřenými výsledky a 
odmítají svou spotřebu zaplatit v plné výši, vymlouvajíce se na proměřující vodoměry. 

K ceně vody, která nyní činí 30 Kč/m3, uvedu jen tolik, že voda je tak drahá, protože cenu vody obec do-
tuje z vlastního rozpočtu. Provoz vodovodu je dlouhodobě nerentabilní, protože vybrané vodné nestačí po-
krýt ani základní provozní výdaje (náklady obsluhy vodovodu, elektrická energie, úprava vody, opravy havá-
rií). Při analýze zpět do roku 2007 se ukazuje, že nákladovost samotného provozu vodovodu se pohybuje 
průměrně v rozmezí 40-50 Kč/m3. Za uvedené období činily provozní výdaje 1.330 tis. Kč oproti vybranému 
vodnému 674 tis. Kč!!! 

A to nehovořím o investicích do modernizace zařízení, zejména ve vodárnách a na zdrojích vody. Od do-
by, co obec provozování vodovodu převzala, do modernizace systému investovala od roku 2007 více jak 
1.126 tis. Kč. U všech uváděných čísel jde pouze o prostředky, které protekly obecním rozpočtem na Žernov-
ku v kolonce pitná voda. Dalších X desítek hodin práce jde na vrub obecních zaměstnanců, kteří pomáhají při 
údržbě venkovních prostor a řešení havárií, a také obětavých Žernováků, kteří se nerozpakují přiložit po-

mocnou ruku k dílu, když je 
to třeba. Velký dík za to ... 
však Vy víte - Vy kterých se 
to týká. 

Během loňského roku 
byl zprovozněn třetí vrt na 
Horce a obnoveno vypažení 
a odvodnění všech vrtů 
proti pronikání povrcho-
vých vod, v průběhu letoš-
ního roku bude zprovozněn 
čtvrtý vrt v Zájezdí, ostatní 
vrty budou postupně vyčiš-
těny a odkaleny, což by mě-
lo situaci pro běžnou spo-
třebu stabilizovat. 
 

Popis 2007 2008 2009 2010 2011 

Spotřeba (m3) 6 660 5 128 6 110 6 292 6 418 

Příjmy – vodné (Kč) 103 543 111 549 112 345 171 635 174 935 

Výdaje provozní      
osobní náklady 106 949 111 405 106 740 114 659 128 602 
energie 62 496 61 795 117 138 71 172 113 474 
opravy 24 719 78 761 9 322 65 496 105 108 
služby 6 721 8 502 0 4 778 7 036 
materiál 9 052 8 586 1 114 3 755 2 502 

Výdaje provozní celkem 209 937 269 049 234 314 259 860 356 722 

Výdaje investiční 569 168 227 865 16 625 57 420 254 648 

Odpisy zařízení (20 let) 28 458 39 852 40 683 43 554 56 286 

Nákladovost provozu(Kč/m3) 31,5 52,5 38,3 41,3 55,6 

Nákladovost vč. odpisů 35,8 60,2 45,0 48,2 64,4 

      

Ziskovost (Kč/m3) 15,5 21,8 18,4 27,3 27,3 
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I Mukařov má sběrný dvůr  
  Jiří Šavrda, školský, sociální a kulturní výbor obce, Top 09 Mukařov 

Varování: Tento článek nesmí číst nikdo, kdo je zcela obeznámen s fungováním Sběrného dvora v Muka-
řově, třídí odpad a ví kam s úspornými žárovkami a zářivkami. 

 

V Mukařově máme již léta sběrný dvůr. Mnozí z Vás se mohou ptát, co je na tom divného? Máte 
pravdu, nic divného na tom není. Divné však je, že přestože sběrný dvůr v Mukařově máme, objevují se v 
okolí Mukařova, Srbína a Žernovky ve škarpách silnic, podél lesních cest, i v různých temnějších koutech 
zástavby vysloužilé elektrospotřebiče.  

Nepředpokládám, že by si občané „odložili“ vysloužilou televizi 
před vlastní vrátka. Přesto jsem ale pár takových případů zazname-
nal, i když to nejspíš byla práce „přejícího“ souseda. Když už si tedy 
někdo dá tu práci, že přesouvá relativně objemný a těžký elektro-
spotřebič do lesa, k sousedům nebo do škarpy, pravděpodobně k 
tomu použije něco, co tuto přepravu usnadňuje. Proč tedy nezajede 
až ke sběrnému dvoru? Přes nevalnou kvalitu povrchu Mukařov-
ských ulic je cesta ke sběrnému dvoru přece jen lepší než k tichým 
lesním zákoutím po nerovném, od koní rozdupaném povrchu les-
ních stezek. Ledaže by snad tento někdo o existenci sběrného dvora 
nevěděl.  

Pokud patříte k těmto nevědomým, pak vězte, že sběrný dvůr se nachází poblíž kostela či Obecního úřa-
du, naproti Mukařovské faře v ulici Tyršova. Vyslechl jsem i nářky o tom, že otevírací doba sběrného dvora je 
k smíchu. Ano je k smíchu. Kdo z pracujících občanů poveze své doma pečlivě střádané vysloužilé elektro-
spotřebiče ve středu od 9:00 do 12:00 do sběrného dvora? Až na pár výjimek nikdo. Praxe je ale taková, že 
naši občané mohou nefunkční elektrospotřebiče zanechat před bránou sběrného dvora a obecní zaměst-
nanci se ve stanovenou otevírací dobu o zanechané elektrospotřebiče postarají. Když už za tuto službu 
všichni platíme – součástí ceny nově kupovaných spotřebičů je i poplatek za zpětný odběr, často označovaný 
jako PHE – tak ji také využívejme.  

Kromě sběrného dvora funguje v rámci nakládání s odpady i další odběrní místo. Jedná se o nádobu na 
drobná elektrozařízení a box na zářivky a úsporné žárovky, které představují obrovskou ekologickou zátěž z 
důvodu přítomnosti rtuťových par a jiných toxických látek. Nádoba i box jsou hned za vstupními dveřmi 
Obecního úřadu Mukařov.  

V rámci strategie nakládání s odpady jsou v Mukařově, Srbíně a 
Žernovce na více jak 10-ti místech umístěny kontejnery na tříděný 
odpad a 2x ročně zajišťuje Obecní úřad víkendové přistavení  velko-
objemových kontejnerů na nepotřebné poklady, které během let 
nashromáždíme na půdách, ve sklepech, v koutě zahrady apod.  

Proč to ale všechno dělat? Proč se tahat s elektroodpadem ke 
sběrnému dvoru? Jsem člověk veskrze pohodlný a je pro mne jed-
nodušší vyložit elektrospotřebič na místě, které je osvětleno veřej-
ným osvětlením, netopím se po kolena v blátě, neškobrtám o koře-
ny, protože s ohledem na mé pracovní vytížení se málokdy dostanu 
k tomu, abych elektroodpad odvážel za světla. Proč nevyhazovat úsporky a zářivky do vlastní popelnice? Jak 
známo, není moc zdravé inhalovat rtuťové páry z rozbitých zářivek a úsporek pokaždé, když jdu vyhodit 
smetí do popelnice. Proč třídit odpad? Pro peníze. Tříděním odpadu se mi peníze v kapse nezačnou objevo-
vat, ale kdybych netřídil, vyprodukuje naše 6-ti členná rodina tolik odpadu, že by mi na to nestačila ani jedna 
240 litrová popelnice. Protože třídím, stačí nám malá 120 litrová popelnice, kterou se nám občas ani nepo-
daří naplnit. 

Chcete-li si ověřit výše zmíněné, hledejte na internetu následující fráze: „poplatek PHE“, „ekolamp“, 
„remasystem“, „elektrowin“, „asekol“, „zářivky rtuť“ 

S pozdravem a přáním pěkného dne, Jiří Šavrda 
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Novinky od maminek  Helena Vlnařová, MC Mukařov-sko 

Milé maminky, dveře jsou pro vás otevřené každé pondělí a středu od 
10 hodin, kdy si můžete s dětmi zacvičit nebo jen pohrát v naší bohatě vyba-
vené herně v Příčné ulici 61 v Mukařově. 

POZOR změna! Oblíbené kurzy hudební školičky Yamaha se přesunuly z 
pátku na úterý. Bohužel jsme museli pro malý zájem zrušit cvičení v sokolov-
ně. Je nám to líto, ale možná se časem utvoří další skupinka maminek, které si 
rády přijdou s dětmi zacvičit a kurzy můžeme zase rozeběhnout. 

 

 

Mikulášská v MC 

V neděli 4. prosince 2011 se jako již tradičně Mateřské centrum Mukařov-
sko postaralo pro nejmenší o Mikulášskou nadílku v mukařovské sokolovně.  

Pro více jak 50 kluků, holčiček a jejich rodičů a prarodičů bylo ještě před sa-
motnou návštěvou Mikuláše připraveno tvoření vlastních andílků. Děti si také 
společně připravily básničku a písničku pro Mikulášovu družinu. Ta dorazila 
v plném počtu dvou čertů, dvou andělů a samozřejmě Mikuláše.  

Bázeň menších občas doplněná pláčem se mísila s odvahou těch větších, kte-
ří se chtěli přesvědčit, jestli čertovo kopyto a rohy jsou pravé. Na každého se do-
stal hezký balíček s dřevěnou skládačkou a další drobnosti.  

Když se po páté všichni rozešli do svých domovů, zůstal před sokolovnou jen 
lehký zápach čertovské síry a dvě pírka z andělských křídel. Tak zase za rok … 

 

 

Sousedský srbínský vánoční jarmark              

Konec roku je vždy ve znamení předvánočního shonu. Doma se peče, smaží, uklízí – tedy, když se člo-
věk domů dostane z předvánočních nákupů shánění dárků a zásob na svátky. O to cennější je, když si mů-
žeme vyšetřit chvilku na to se zastavit a dát řeč se sousedy a známými. Takovou šanci nabízí každoročně 
vánoční jarmark na Srbíně, který se tentokrát uskutečnil odpoledne v neděli 18. prosince. 

Členové o.s. pro Srbín spolu se srbínskými sousedy připravili v prostoru u zvoničky tradiční betlém dopl-
něný o několik vánočních zvyků. Děti i dospělí mohli pomoci vyrobit papírový řetěz na vánoční stromeček, 
rozkrojit jablíčko a najít v něm hvězdičku, odlít si trochu vosku. Ti odvážnější si pustili svíčku ve skořápce 
v dřevěných neckách a 
poznali, kam se jejich kro-
ky budou v roce 2012 vy-
dávat. Zda zůstanou doma 
(u břehu) nebo se vydají v 
širý daleký svět (do-
prostřed necek).  

Oproti předchozímu 
roku sice nebyla náves 
pokryta závějemi sněhu, 
studený vítr však zalézal 
pod rukavice a tak teplý 
čaj, grog a svařák příjem-
ně zahřály.   (vso) 
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Těšte se opět na Masopust a Moranu 

Milí sousedé, i letos se můžete těšit na Masopust, který se uskuteční v neděli 19. února.  Sraz masek je 

naplánován na 15. hodinu před poštou. Odtud zvesela vyrazíme k sokolovně, kde bude připraven stan s ob-

čerstvením. Nebude chybět teplý čaj na zahřátí a rum na zahřátí, a také tradiční koblížky od Katky a Michala, 
a další laskominy. Letos jsme pro vás připravili i ochutnávku zabijačkových dobrot, které si můžete v případě 

zájmu koupit domů. O dobrou náladu se kromě 

rumu postarají muzikanti. 

Je nám jasné, že v dnešní době ztratil Ma-
sopust svůj význam. Lidé nedrží půst a ani ne-

vědí, co je Popeleční středa. Přesto můžeme 

slavení Masopustu vnímat jako dobrý důvod se 

sejít a popovídat si, a také si dát ten rum. Proto 

přijďte, klidně i bez masky. 
Pokud si děti budou chtít masku vyrobit, 

mohou přijít 13. února v 16.30 hod. do mateř-

ského centra na výtvarku. Pokud doma najdete 

kousky barevných látek, přineste s sebou. 

 
Další tradiční akcí je vynášení Morany.  

U nás v Mukařově však Moranu neházíme do 

potoka, ale pro jistotu ji pálíme v ohni. Letošní táborák se bude konat 25. března. Sraz bude v 15 hodin na 

návsi v Srbíně, kde si děti mohou vyrobit svoji malou Moranu. Potom všichni vyprovodíme „zimu“ (nemys-

líme tím místostarostu Přemka Zimu) až k hřišti u Třešňovky, a tam ji za veselých popěvků spálíme. Na osla-
vu vítězství si potom opečeme buřtíky. Snad dorazí i koníci ze Žernovky, aby tradičně povozili děti. 

 
 

Tříkrálová sbírka opět pomáhala  
 Martina Jakobová, Mukařov 

Tříkrálová sbírka pořádaná Farní charitou Říčany proběhla v Mukařově 7. a 8. ledna. Pochůzkou od 
domu k domu měly být připomenuty hodnoty, které mladou generaci rozhodně nezkazí – stará křesťan-
ská tradice, dobrovolnická činnost, solidarita s potřebnými a sousedská sounáležitost.  

Průvodu králů a jejich koledování požehnal P. Viktor Frýdl, kaplan při zdejším Charitním domově. Řádně 

zapečetěné kasičky se plnily, rozdávaly se cukříky a kalendáře, mnohá vrata byla označena znamením 
K+M+B 2012 (Pán žehnej tomuto domu). Psí 

spřežení i koníci, laskavě zapůjčení ze stájí na 

Žernovce, trpělivě snášeli zpěv, flétny i cinkání 

zvonců, dokud nezačal opravdový nečas. 

Všechny ulice se obejít ani zdaleka nestihly, za 
což se čekajícím paňmámám omlouváme. 

Celkem se sečetlo 8392 Kč, sbírka v domo-

vě proběhla zvlášť. Podporovaný projekt v 

pražské arcidiecézi je mimo jiné právě Charitní 

domov pro seniory v Mukařově.  
 

Velký dík pořádajících místních farníků pa-

tří dárcům i malým zmrzlým koledníkům. 
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Přelom roku u mukařovských hasičů  
 Michal Pokorný, starosta SDH Mukařov  

Na konec roku jsme již žádné akce neplánovali. Přesto ani poslední měsíc loňského roku nebyl zcela 
bez činnosti. Hasiči uspořádali dvě mikulášské nadílky. Jednu pro děti z místní mateřské školky a druhou 
pro družstvo přípravky, které se pravidelně schází na svých schůzkách každé úterní odpoledne. Dále jsme 
se podíleli na žádost mateřské školy na pořádání její Benefice v místní sokolovně. 

Tečkou a tak trochu i malou odměnou za všechnu píli v uplynulém roce byl výlet pro členy sboru do 
sklípku na jižní Moravu. Myslím, že kdo jel, byl spokojený. Společně jsme v přátelském duchu poseděli, 
zhodnotili naši práci a již vymýšleli plány do roku příštího. 

A jak jsme vykročili do roku 2012?  Stejně jako ve většině okolních sborů proběhla v lednu v Požárním 
domě v Mukařově výroční valná hromada SDH Mukařov. Při této příležitosti byli všichni přítomní členové, 
členky a hosté seznámeni s činností sboru a jeho hospodařením v roce 2011 a plánem práce pro rok násle-
dující. I přes stále upadající zájem lidí čehokoliv se účastnit, byla zasedací místnost plná. Přišli jak místní, tak 
hosté z okolních sborů, zástupci HZS středočeského kraje a v neposlední řadě i Rudolf Semanský – starosta 
obce. Po ukončení oficiálního programu následovalo občerstvení a volná zábava. Při ní mohli přítomní 
shlédnout fotky z akcí pořádaných naším sborem v uplynulém roce, zavzpomínat či si jen v klidu popovídat s 
kamarády. 

 Věřím, že valná hromada byla dobrým začátkem letošního hasičského roku a budeme se i nadále setká-
vat nejen mezi sebou, ale i s ostatními občany Mukařova. Ať jsou tato setkání při různých kulturních akcích 
převážně radostná a těch ostatních je minimum, i přestože jsme na ně stále připraveni. 

Naši připravenost prověřily v lednu dva zásahy. Požár sazí v komíně v ulici Sosnové 17.1. a technická 
pomoc v Srbíně dne 24.1.2012.  

Těšíme se na vás a vaše ratolesti již ani ne za měsíc, kdy se koná Dětský maškarní karneval  3.3.  
a Hasičský maškarní ples 24.3.2012. 

 
 

Zimní příprava mukařovských fotbalistů  
 Zdeněk Týce, za Výbor TH Sokol Mukařov  

Nový rok 2012 začala družstva TJ Sokol Mukařov vítězně. Přípravka zvítězila na halovém turnaji v Ří-
čanech, žáci na obdobném turnaji obsadili třetí místo, garda porazila v prvním zápase jara 2012 na hřišti v 
Újezdě soupeře z Průhonic 5:3 a mužstvo dospělých zvítězilo v prvním zápasu zimního turnaje v Kostelci 
nad Černými Lesy nad účastníkem krajské 1.B třídy mužstvem AFK Sadská 2:1. Tímto si dovolujeme fa-
noušky pozvat na další zápasy zimního turnaje v Kostelci: 

sobota  4.2.2012  od 11.00 hod  Mukařov – Kostelec nad Černými Lesy 

sobota  11.2.2012  od 13.00 hod  Mukařov – Sázava 

neděle  19.2.2012  od 17.00 hod  Mukařov – Pečky 

sobota  25.2.2012  od 11.00 hod  Mukařov – Libodřice 

sobota  3.3.2012  od 15.00 hod  Mukařov – Tuchoraz 

neděle  11.3.2012  od 15.00 hod  Mukařov – Uhlířské Janovice 

Jarní sezónu začínají naše družstva na konci března. První zápas z 5-ti mukařovských družstev odehrají 
v sobotu 24.3. na mukařovském hřišti naši Žáci proti Kouřimi. Hned po nich se ve stejný den utká A-tým 
mužů od 15:00 v Kostelci s tamním Áčkem. Další den v neděli 25.3. hraje dopoledne od 10:15 Přípravka 
v Kamenici, kde se odpoledne od 15:00 představí i naše Béčko mužů. Poslední do hry zasáhnou až o týden 
později Dorostenci nedělním dopoledním zápasem 1.4. od 10:15 v Klecanech.    

Současně zveme všechny na ples sportovců, který se uskuteční v sobotu 18.2.2012 od 20.00 hod v soko-
lovně Mukařov. Více naleznete také na našich nových webových stránkách: http://www.sokolmukarov.cz/ 
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Zprávy z mukařovské školky Zuzana Tůmová, ředitelka MŠ Mukařov 
S rokem 2011 jsme se rozloučili tradiční BENEFICÍ, 

na které vystoupily děti ze tříd Berušek, Ježečků  a My-
šek s vlastními programy. Za pomoc s organizací děku-
jeme panu Týcemu, panu Pokornému a také ochotným 
rodičům. Velké poděkování patří celému kolektivu MŠ 
i dětem. Za výtěžek z akce bylo zakoupeno dvojhou-
padlo na školní zahradu. 

Leden byl ve znamení příprav na zápis do Základní 
školy v Mukařově, který proběhl 25.1.2012. Předškoláci 
u zápisu uspěli a do školy se těší. Také proběhla dvě po-
hádková představení: „TUČŇÁKŮV VÝLET A BÁBA 
CHŘIPKA“, která byla velice hezká a poučná. 

Na únor a březen chystáme následující akce: Srdíčkový den, Maškarní veselice, Návštěva knihovny, Do-
pravní dopoledne a další. Fotky z našich akcí jsou k nahlédnutí ve webové fotogalerii na serveru Rajče.cz: 
http://msmukarov.rajce.idnes.cz/ 

V úterý 27. března proběhne mezi 13:00 a 16:00 Zápis do mukařovské školky. Předcházet mu bude 13. 
března Den otevřených dveří školky (9:00-11:00).  Spolu se školským výborem obce jsme aktualizovali pra-
vidla pro přijímání dětí do školky, která jsou k nalezení na webových stránkách školky na adrese:  
www.msmukarov.estranky.cz v sekci „Vše o školce“ – (Kritéria přijetí do MŠ 2012-2013). Pravidla přijetí jsou 
nastavena naprosto transparentně. Již dnes však tušíme, že část přihlášených nebudeme z kapacitních dů-
vodů schopni přijmout. 
 

 

Integrovaná herna – alternativní školička 
 Veronika Vaněčková, za kolektiv IH-AŠ 

Na Hromnice o hodinu více. Nene, u nás dokonce tři hodiny! A to v pondělí a ve středu. Jak to? Pro-
dlužujeme totiž provoz do 15h. pro předem přihlášené stávající děti. Náš provoz je tedy ve všední dny 
7:45 – 12h, v pondělí a ve středu až do 15h. Přijímáme děti i na jednorázovou účast při aktivitách. Ceník je 
na našich webových stránkách www.iherna.webnode.cz. Nabízíme také možnost péče o děti ve Vašich do-
mácnostech v odpoledních a večerních hodinách. Program školky je vedený podle RVP MŠMT. 

S tímto jsme začali nový rok. Naše kapacita není zcela plná (máte-li zájem, neváhejte nás kontaktovat). 
Sice na nás trochu zaútočily neštovice, ale už jsme zase všichni zdraví a už se těšíme na karnevalové veselí. 
Též rádi přijmeme další pozvání do státní mateřské školy na divadelní představení nebo jiné jimi pořádané 
kulturní akce v místě. 

Od 10.2. otevíráme pravidelné „každopáteční“ výtvarné aktivity ve školičce pod vedením zkušené Aleny 
Javůrkové. Podle ohlasů a zájmu posouváme začátek aktivit pro děti 3-6 let na 15h. Více na webu. 

Stále běží naše aktivity výuky na flétnu, na kytaru a klávesy 
– v odpoledních hodinách běžných dní. Veškeré informace ne-
váhejte adresovat na níže uvedený kontakt. Je možné zařadit 
děti do skupiny odpovídající pokročilosti i během školního roku. 

Další užitečné a upřesňující informace najdete na našich 
webových stránkách www.iherna.webnode.cz nebo na Vaše do-
tazy rádi odpovíme, pokud napíšete na e-mail 
ih.skolicka@gmail.com. Ozvěte se, přijďte se podívat, přesvědč-
te se sami, rozhodněte se. Těšíme se na spolupráci.  
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Kamenictví v kraji – z obecní kroniky l.p.1972 

Před více než 100 lety [psáno v roce 1972] bylo okolo Svojetic, Srbína, Tehovce, Louňovic a Žernovky 
mnoho pozemků s roztroušenými kamennými balvany, které odvalovali rolníci k cestám a na meze, aby 
mohli orati. Z těchto balvanů lámali kámen do cest, později na stavby silnic a obytných stavení. I kameníci 
vyhledávali velké balvany v polích a ze zdravých (nezvětralých) zhotovovali schody, kvádry na mosty, dla-
žební kostky a jiné kamenické výrobky. Tak se stalo, že po nějakém čase byl lepší kámen na povrchu vše-
chen spotřebován a kameníci museli hledat nějaký kamenný lom. 

Podle vypravování byl otevřen první lom v Srbíně, ve vsi, potom u Žernovky v lese „Horce“, na obci vedle 
silnice k Štihlicům, u Tehovce, Louňovic a Srbína. Mnoho kamenické práce se zhotovovalo v lesích za Svojeti-
cemi a Louňovicemi. Tam v jednom díle lesa „Kaménka“ byl balvan na balvaně, jako když je naseje. Odtam-
tud se mnoho kamenické práce odváželo do prahy a dokonce byl zde vzat i kámen pro stavbu Národního di-
vadla. Jednu ohromnou pyramidu odvezli devíti páry koní na Olšanské hřbitovy. Pyramida ta (Tyršova a 
Fügnerova) měla přes 4 krychlové metry. Jiná podobná, nahrubo zhotovená, ještě v „Kaménce“ leží. Jest 
však o mnoho menší. 

Když byl stavěn kostel v Mukařově (1891-1893), dováželi kámen z kamenného lomu v Horce a Srbíně. 
Postupem času tyto lomy zanikly. Pracuje se toliko ve velkém lomu v Žernovce a Místní národní výbor ve 
Svojeticích převzal do své správy lom u Srbína. Ostatní lomy jsou opuštěny, ohraženy zábradlím a zaplněny 
vodou. 

Žula v okolí Mukařova se však nevyrovná žule z jiných krajů. Tvrdostí snad, ale je hrubozrnná a ne-
vzhledné jsou v ní zvláště velké křemencové „pecky“. Proto se z ní málo zhotovují pomníky; většinou je jen 
pro práce stavební. Zdejší lomy byly většinou v lesích. Odborně prozkoumaná část lesa byla vyměřena, vyká-
cena a bylo přistoupeno k odkrývání skály. Kolečka i povozy horečně pracovaly, až se narazilo na skálu dosti 
zvětralou. Kameníci říkají, že se tato rozpukaná skála „opuka“ musí odstranit. Vrchním vrstvám se říkalo 
„měkký“ nebo „shnilý“ kámen, hlouběji je tvrdší a lepší jakost. Když tvrdá skála byla obnažena, nastává tr-
hání nebo odstřelování kamene, který je v souvislých vrstvách. Na různých místech se vytvářejí díry dosti 
hluboké dlouhými ocelovými tyčemi. Těm se říká „punčety“. Do děr se pak nasype a upěchuje střelný prach, 
zastrčí knot a otvory se ucpou hlínou. Místo, kde má nastati výbuch se obyčejně přikrývá chvojím, aby bylo 
udušeno „rozstříknutí“ kamene. Hromové rány se často ozývaly po zdejším kraji. 

Takto rozstřelená skála dává velké balvany, které je nutno rozbíjeti. Opět vytlučou se do nich otvory. 
Okolí punčet nastrkají se klínové plíšky, aby se otvor zvětšoval. Po namáhavém tlučení těžkou palicí pukne 
kámen na menší kusy. Tomu se říká, že se jádro rozlomí. Podobným způsobem se kámen rozláme na menší 
kusy a to již podle plánu, aby se nabylo hrubých tvarů žádaných výrobků. Zdvihování žulových kusů, děje se 
sochorem a dopravování k výtahu válením po kládách. 

Takto popsanou práci vykonávají „lamači“. Jejich práci však ztěžují silné deště nebo i prameny spodní 
vody. Lom se pak naplní značně vodou, která se musí odčerpat buď ručními nebo motorovými čerpadly. V 
zimě překáží lamačům sníh, který mnohdy celý lom zavěje. Z lomu je pak upravena cesta k dílně. Na jejím 
počátku stojí připravený vozík určený k nakládání hrubého materiálu. Toto nakládání obstarávají nádeníci. K 
vozu je připevněno drátěné lano, vedoucí nahoru ke konci cesty, kde se natáčí lidskou silou na „granik“ 
(„Kranich“ jest jeřáb, zdvihadlo). Dva až tři mužové vytahují náklad k dílně. Dříve se tato práce dělala i koň-
skými potahy. 

Dílna, to je zpravidla velké prostranství na němž stojí mnoho nízkých dřevěných koz na podkládání. V 
pozadí je kovárna a dlouhá dřevěná kolna, chráněná od deště, větru a sněhu. Zde každý z kameníků pracuje 
na svém výrobku. V jedné ruce kladivo, v druhé se střídají dláta, pemrlice, klíny, plíšky, špičáky. Jeden dělá 
kostky dlažební, které pak odváží nádeník a rovná je opodál do metru. Druhý obdělává schod, jiný obrubu k 
chodníku a opět jiný pracuje na náhrobku, kamenné lavičce, plotním sloupku, korýtku, mezníku a jiných vý-
robcích. Oťukávají je nahrubo a hrubě zpracované kusy srovnávají zubatými pemrlicemi. Učedníci obyčejně 
odnášejí nástroje do kovárny k nabroušení. V zimě rozdělávají pod kamenem i nad ním oheň, aby se prý ká-
men „rozpařil“. Na jiném pak místě srovnávají stavební kámen, jinde u hromádky štěrku sedí kameník s ovi-
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nutými prsty a tluče… Zhotovené výrobky se nakládají na vozy a odvážejí k silnici, odtud pak nastoupí cestu 
do míst, kam jsou určeny. 

Život kameníků je tvrdý, práce velmi těžká. Lidé jsou však otužilí. Skoro z každé rodiny byl někdo kame-
níkem a mnohdy i celá rodina. V zimě i v létě pracují venku. V létě musejí snášeti zář slunce i žár odrážející se 
od kamene. Jejich ruce jsou rozdrásané a tvrdé. Kamenný prach však velmi nepříznivě působí na dýchací or-
gány. Mnozí z nich dostávají silikózu plic. Přesto však dožívají se poměrně dlouhého věku i přes 70 roků. Pra-
cují v zimě zpravidla 7 hodin a v létě až 9 hodin denně. 

V lomech se často stává úraz při odstřelování kamene. Před válkou [zřejmě II. světovou – 1939-1945 – 
p.a.] jezdili kameníci za lepším výdělkem do Saska. I přes tento tvrdý život jsou kameníci rádi veselí, rádi při 
práci si prozpěvují. Ovšem velmi ošklivý zvyk je pití lihovin. 

A z okolí Mukařova zachovaly se i „kamenické písně“, z nichž uvádím pouze některé:   
 

např. podle Al. Minaříka ze Svojetic:  

„ Z jara, když sluníčko z tmavé hory vychází 
tu se každý z kameníků o svou práci uchází. 
Pojďme, hoši, pojďme dále 
sekat kámen v tvrdé skále, 
co nám mistr uloží, 
vše se z něho utvoří. 
 

Kladiva a ostrá dláta k tomu my potřebujeme, 
vždyť my také různé věci vysekati dovedeme.. 
To nám není za obtíže, 
vysekat z kamene kříže, 
schody, futra, kvádry na most, 
je to u nás maličkost. 
 

Když se sejdou tři neb čtyři kameničtí chasníci, 
to už se jim nevyrovná chasa v celé vesnici. 

Peníze si vydělají 
a při tom se dobře mají, 
maso jedí, pivo pijí, 
žádnou starost nemají.“ 
 

nebo podle K. Třešňáka ze Žernovky: 

„Kameníci z lesa jdou, 
kamení je v lese, 
každý kytku zelenou 
za kloboukem nese 
 

Kamenická uniforma 
ve světě je známá, 
kalhoty jsou roztrhané 
a košile žádná,“ 
 

Zapsal 30. 5. 1972 v Srbíně - Sýkora František, kronikář
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Projekt ŠD "ADOPCE ZVÍŘÁTKA V ZOO" 
 Zuzana Kadeřábková, školní družina 

Děti ze školní družiny jsou již o krok blíž k "adopci surikaty". Díky 
akci, která probíhala 17. a 18. 1. v budově Příčná 61 se podařilo na-
shromáždit 3.963 Kč (přičemž 1.210 Kč byl výtěžek z loňského podzimu 
+ 17.1.2012 - 1.653 Kč a 18.1.2012 - 1.100 Kč).  

Většina dětí se ráda zapojila i do role "hostesek", část připravovala ovocné jednohubky a část dětí maza-
la a upravovala palačinky, které paní vychovatelky "vyráběly" v horní třídě ŠD. Horký ovocný čaj také přišel v 
tomto zimním počasí vhod. Samozřejmě, že ochutnávali nejenom "dospěláci", ale i děti. Za odpoledne jsme 
několikrát slyšeli: „Mami, udělej k večeři palačinky ..“. 
 

Kalendář akcí Mukařovska 
Únor 2011 
4. Domácí zabíjačka - rest. Montgomery - 11.00  

11. Hasičský bál - Montgomery (SDH Žernovka) 

13. Výtvarka v Mateřském centru / příprava na 
Masopust - 16:30 

15. Vyhlášení výsledků zápisu do ZŠ Mukařov 

18. Ples sportovců - 20:00 sokolovna (TJ Sokol 
Mukařov) 

19. Masopust - 15:00 průvod o mukařovské pošty 
k Sokolovně (o.s. Mukařov-sko) 

20.-24. Jarní prázdniny ve škole Jarní školní prázdniny   3.    Mikulášská n

 

Březen 2012  
2. 9. školní ples - 20:00 sokolovna (ZŠ Mukařov) 

3. Dětský maškarní karneval  - sokolovna  (SDH 
Mukařov) 

6. Mykologická přednáška v základní škole 

10. Sběr železného šrotu na Žernovce - 10.00   

13. Den otevřených dveří ve školce - 9:00-11:00 

24. Hasičský maškarní ples - 20:00 sokolovna 
(SDH Mukařov) 

25. Vynášení Morany - 15:00 náves na Srbíně 
(o.s. pro Srbín a MC Mukařov-sko) 

27. Zápis do mateřské školky - 13:00-16:00 

1. 4. Slavnostní otevření naučné stezky "Po sto-
pách kameníků" - 14:00 v Louňovicích  
(o.s. Mukařov-sko) 

Změna akcí vyhrazena 
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Kateřina Ryvolová – KR projekt 
 

• Vypracování projektové dokumentace 
 v oboru pozemní stavby 

• Inženýrská činnost 

• Průkaz energetické náročnosti staveb 
 
Pod Táborskou 2195/7                          Říčany 
kr.projekt@seznam.cz        mob.:  608 461 816 
 

Vyvážení jímek 
 

Mukařov, Srbín, Žernovka a okolí 
 
František Zima 

603 836 134 

INZERCE 


