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Dvouměsíčník pro Mukařov, Srbín a Žernovku
V 18-ti knihovnách…
Vítek Šoupal, Mukařov
Milí čtenáři, dostává se vám do ruky
již 3. číslo "našeho/vašeho" časopisu.
Čím je toto letní číslo zvláštní? Určitě
tím, že ho můžete najít v 18-ti knihovnách po celé ČR. I v té mukařovské,
která je otevřena v úterý 15:30-17:30.
Jistě se ptáte, proč je Mukařov-sko
distribuováno do 18-ti knihoven po celé
ČR. Důvod je jednoduchý. Tiskovina vydávaná v pravidelných intervalech totiž spadá
pod Tiskový zákon, který to vydavateli
nařizuje. Mukařov-sko se tak svým způsobem postavilo na roveň MF DNES, Hospodářským novinám nebo Právu. Taková
tiskovina ale musí být registrována
Ministerstvem kultury.
Díky oznámení, které bylo zasláno na
Středočeský krajský úřad, nám odbor
kultury a památkové péče kraje sdělil naše
pochybení (vydávání časopisu bez registrace). Po 2 a ½ hodinovém jednání nám
úřad nakonec udělil pokutu 1200,- Kč.
Neznalost zákona neomlouvá! Pokutu
jsme zaplatili a od počátku dubna je časopis řádně registrován (tiráž - str. 8). Škoda, že nám upozornění na porušení zákona
nepřišlo přímo na adresu redakce. Proč se
tak nestalo, můžeme jen spekulovat?!
Jsme rádi, že je teď již vše v pořádku a
myslím, že nám to naopak dalo více síly k
zdolávání vydavatelských nástrah. Jen pro
upřesnění, časopis vychází zdarma a
příspěvky i práce na něm jsou bezplatné.
I v tomto čísle najdete události z dění v
obcích Mukařov-ska. Prostřední 2-stránka
je například věnována vydařeným mukařovským, srbínským i žernovským čarodějnicím. Místo mají i vaše reakce jak přímé,
tak na webu.
Přejeme vám všem hezké léto.

Křižovatka na Budech
Jan Kašpar, Mukařov
Neříkejme hop, ale ve velice konkrétním
harmonogramu je rozpracován projekt a
další nutná řízení na vybudování kruhového, resp. spíše oválného objezdu problematické křižovatky Na Budech. Ten by měl
přinést nejenom zvýšení bezpečnosti průjezdu touto křižovatkou, ale snížit i rychlost projíždění obcí, vybudovat okolní
chodníky a celkově zkvalitnit tuto část
obce. Jak tvrdí investor (Středočeský kraj),
je reálný přelom letošního a příštího roku.
Uvidíme. Obrázek a detailní mapu oválného objezdu naleznete také na Internetu
(http://www.volny.cz/mukarov-sko).
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Poznámka (nikoli) na okraj
... aneb novinky z Obecního úřadu
Jan Kašpar, asistent starosty,
člen občanského sdružení Mukařov-sko
Jak jinak začít novými informacemi
o dění v obci než navázat na obsah
minulého čísla, na slib starosty i dalších
členů sdružení o objektivním informování občanů.
Podívejme se nyní na ty nejdůležitější
činnosti zajišťované v posledních dvou
měsících:

Voda a vodovod
Na konci května bude dokončena
rekonstrukce úpravny vody, zatím jediné
pro obec Mukařov. Rekonstrukce by měla
přinést jednak větší spolehlivost úpravny a
zvýšení kvality vody, ale zároveň možnost
připojení dalších uživatelů ve staré i nové
zástavbě.
Rekonstrukce
je
hrazena
částečně z prostředků obce, částečně ze
státní dotace.
Na Žernovce byla provedena v dubnu
úspěšná sonda nových zdrojů vody ve
dvou vrtech jako základní podmínka pro
vybudování kvalitního vodovodu. Konečně
se začal řešit dlouhodobý problém
zásobování vodou, určitě k tomu přispěla i
nedávná ostrá kritika občanů Žernovky
nespokojených se současným stavem.
Zásobování Srbína je možné zatím
jenom ze samostatných vrtů, obnovili jsme
jednání s Regionem Jih, který by měl
přivést kvalitní vodu ze Želivky. Tady
musíme být s termíny opatrní, nicméně se
nezdají zas tak utopické.

Kanalizace
Koncem dubna bylo provedeno a
předáno
Státnímu
fondu
životního
prostředí vyhodnocení státní dotace na
tlakovou kanalizaci budovanou v minulých
letech. Ani vyhodnocení této dotace ve výši
9 milionů korun se neobešlo bez problémů.
Nesystematické odkládání vyhodnocení
této dotace obcí v dřívějších dobách a
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nedostatečná
komunikace
s Fondem
postavily Mukařov vůči Fondu do velmi
nedůvěryhodné pozice. Věřme, že se tuto
pozici podařilo novému vedení obce zvrátit,
jak díky několika intenzivním jednáním
s Fondem, a to i přímo na obecním úřadu
v Mukařově, ale hlavně díky urgencím a
dohledu nad vyhotovením vyhodnocení
akce ze strany dodavatele a jeho předáním
ve stanoveném termínu.
Kvalitní
vyhodnocení
je
nutnou
podmínkou pro eventuální další dotace, o
které by chtěla obec žádat do budoucna.
Vždyť všichni víme jaká je situace na
Žernovce a v Srbíně.
Do léta bude dokončena kompletní
studie o odkanalizování obcí Mukařov-ska.
Zároveň se
připravují podmínky pro
vybudování centrální čistírny odpadních
vod pro území Srbína i Žernovky.

Škola
Byl zadán tzv. energetický audit, který
ukáže jakým způsobem zvýšit efektivitu
vytápění školy, jinými slovy jak snížit
náklady na vytápění. Byla též zadána
architektonická
studie
na
rozšíření
základní školy. Ta dosavadní praská ve
švech pod náporem žádostí na umístění
dětí z nové výstavby nejen Mukařova,
ale i okolních vesnic, kde školu nemají.
S výsledky studie i s dalšími kroky
k případné (a jistě nelehké) realizaci budou
občané seznámeni.

Doprava
Jak si můžete přečíst v článku na
úvodní straně, celkem reálně se rýsuje
vybudování kruhového/oválného objezdu
problematické křižovatky na Budech.
Také díky aktivitě sdružení Mukařov-sko
byla přijata varianta kruhové na místo
původně plánované průjezdné křižovatky.
Obec připravuje na léto opravu nejhorších úseků místních komunikací. Před
základní školou by měl být vybudován
zpomalovací pás s přechodem pro chodce,
v místě, kde si řidiči často pletou silnici se
závodní dráhou.
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Územní plán - pokračování … a také stálé čekání !
Marcela Eichnerová, Mukařov
V letošním prvním čísle „Zpravodaje“ jste se mohli seznámit s obecnými
informacemi o účelu zadání a zpracování Územního plánu (ÚP). Dozvěděli jste se také
o jeho „historických“ začátcích, které v Mukařově sahají až do roku 1994. Nyní proto
trochu konkrétněji o tom, kam se ÚP doslal v poslední době:
Navržený koncept ÚP prošel (tedy spíše neprošel!) drobnohledem odboru životního
prostředí pověřeného městského úřadu v Říčanech. Negativní vyjádření bylo směřováno k:
„
- nevhodnosti rozšiřovat území pro zástavbu do volné krajiny (především v oblasti mezi
Mukařovem a Srbínem) bez vyřešení dopravní obslužnosti těchto nových lokalit;
- vzhledem k již existující zástavbě a šíři komunikací v nich, nelze v mnoha místech
vybudovat nové komunikace odpovídající tak mohutné navržené nové zástavbě;
- je třeba nejprve vyčerpat pro zástavbu volné plochy v prolukách;
- řešeným územím rovněž prochází nadregionální systém ekologické stability,
biokoridory, nachází se zde různá biocentra a jednotlivé významné krajinné prvky,
jejichž funkčnost musí zůstat zachována;
- nesouhlas s budováním jednotlivých domovních ČOV;
- neřešení dešťové kanalizace včetně retenčních nádrží;
- nesouhlas s povolováním nových rozvojových lokalit, dokud
nebude vyřešeno odkanalizování do centrální ČOV a stejně tak
zásobování pitnou vodou;“
… tolik citace odboru životního prostředí z Říčan!
K vyjádření byl koncept ÚP předán na odbor ŽP v prosinci 2005! Komplexní stanovisko
ze dne 5.1.2006 obsahující šest stránek připomínek však není dosud dořešeno. Pracovnice
odboru ŽP, které bylo toto přiděleno, náhle z odboru odešla a dokument se stal „horkým
bramborem“, protože pro každého byl v té chvíli prací navíc v jeho, již tak naplněném
pracovním programu …takže stálé čekání…! Ve chvíli, kdy čtete tyto řádky, již s největší
pravděpodobností proběhlo dohadovací řízení o zmíněných připomínkách a požadavcích,
které bylo přislíbeno na konec května.
Nedá mi v této souvislosti jinak, než reagovat na různé fámy, které kolují obcí jako: „že
nyní zastupitelstvo zakazuje stavět, že předělalo ÚP celý znovu a hlavně jinak„. Jedno ani
druhé není pravda a navíc to ani nejde! Návrh lokalit budoucí zástavby byl schválen
zastupitelstvem již v loňském roce poté, co územní plán ležel 10 let rozpracovaný bez
většího zájmu obce u projektové kanceláře. V letošním roce již nebyly ze strany obecního
úřadu prováděny do zadání ÚP žádné změny.
Naopak návrh lokalit budoucí výstavby, přijatý zastupitelstvem v loňském roce, se snažil
vyhovět naprosté většině žádostí místních občanů o zařazení pozemků do zón k výstavbě.
Bohužel právě tento návrh je nyní tolik kritizován orgány státní správy. I přesto obec
požádala o dohadovací řízení. Nová zástavba však musí být budována systematicky, tak aby
byla do budoucna přínosem nejen pro současné majitele pozemků, ale i pro obec.
U mnoha dříve budovaných lokalit jsme například svědky toho, že k nim chybí komunikace.
Všichni, kdo se zajímají o navržené využití svých pozemků, se mohou informovat na
webu obce (www.mukarov.cz) nebo přímo na obecním úřadě. Podle posledních zkušeností
usnadní jednání, když je tazatel dopředu seznámen se systémem a pravidly celého
schvalování územního plánu, které se řídí Stavebním zákonem.
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Čarodějnice 2006 …
Alena Semanská, Mukařov
V neděli 30. dubna prostranství před mukařovskou Sokolovnou ožilo nejen přítomností fotbalových mužstev, ale zejména přípravami na letošní slet čarodějnic.
Akce se zde konala po roční odmlce díky společné dohodě místních sdružení, která
letos dala zapomenout na dřívější neshody. Na pořádání celého odpoledne a večera se
podílel Sbor dobrovolných hasičů v Mukařově, členové občanského sdružení
Mukařov-sko, Sokol Mukařov, který poskytl zázemí Sokolovny a učitelé základní
školy, kteří se zapojili do organizace odpoledního sletu čarodějnic všech kategorií.
Protože to ze začátku s počasím vypadalo všelijak, bylo nutné nejdříve požádat
místní čarodějnice o rozehnání mraků. Když byla žádost vyslyšena a z ranních
dešťových mraků kolem poledne vykouklo sluníčko, mohli členové SDH Mukařov,
s potřebnou technikou a společně s dalšími dobrovolníky vyrazit do blízkého obecního lesa pro májku a dostatečné množství dřeva na hranici.
Celá akce začala okolo 15. hodiny průvodem našich nejmenších,
kteří v nejrůznějších maskách čarodějnic a čarodějů procházeli Mukařovem.
Všechny převleky byly opravdu nádherné. Mezitím se před Sokolovnou pilně
připravovalo dřevo na oheň a zdobila se májka. Po slavnostním vztyčení májky
následovaly soutěže pro děti a poté porota vybrala nejzdařilejší masky, které
byly oceněny. Jak se můžete přesvědčit ve fotogalerii na internetových
stránkách Mukařov-ska, o zábavu opravdu nebyla nouze.
Po slavnostním vyhlášení vítězů následovala
volná zábava. Dětem se rozdávaly buřty a
limonáda a pro dospělé bylo zajištěno občerstvení v
tradičním bufetu v Sokolovně. Díky hojné účasti
začalo občerstvení docházet už před půlnocí a nad ránem byl
bufet skoro celý „vypitý“. K pohodovému poslechu, ale i tanci,
hrála až do pozdních hodin skupina Country Špajz a protože
se sešlo opravdu velké množství lidí, nikomu se domů od
táboráku příliš nechtělo. Celá akce končila až k ránu, kdy už
byla pořádná zima.
Májka tuto čarovnou noc vydržela a tyčila se před
Sokolovnou i v první květnové ráno, kdy bylo třeba ještě
trochu poklidit nepořádek a zkontrolovat, zda vše proběhlo
tak, jak mělo…

Nové internetové stránky školy
Václav Tichý, Mukařov
Před nedávnem jsem se dozvěděl, že mukařovská
škola dostala nový web. Pojďme si jej spolu na adrese
http://zs.mukarov.indos.cz prohlédnout. Hned po
načtení úvodní stránky spatříme příjemný rozdíl,
vzhledově web působí svěže, pouze možná někomu
bude vadit menší velikost písma, ale to se dá
jednoduše ve webovém prohlížeči zvětšit. Navigace je
jednoduchá a intuitivní.
Co se týče obsahu, najdete zde všechny podstatné
informace, nechybí ani fotogalerie a diskusní fórum.
Pokud si web zachová aktualizovanost, myslím, že bude
dobrým informačním zdrojem o dění na mukařovské škole.

Hodnocení: 80%
80%
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Matěj Mlčoch, Žernovka
Dne 30.4. proběhlo, jako každým rokem
na Žernovce, pálení čarodějnic pořádané Sborem
dobrovolných hasičů Žernovka. Akce byla tradičně
navštívena malými dětmi z celého okolí. Hasičky
připravily bohatý program her a úkolů k pobavení
ratolestí na celé odpoledne. Přišlo přes třicet dětí s
rodiči. Počasí se naštěstí včas umoudřilo a od
poledních hodin bylo slunečno. Po vyhlášení výsledků soutěží byla místními hasiči vztyčena vysoká
májka. K pochutnání všem se grilovala vepřová kýta
a děti si mohly opéct na ohni buřtíka. Ve 20 hodin byla zapálena hranice s velkou figurínou
čarodějnice. Večer už pak patřil dospělým, kteří do brzkých ranních hodin hlídali májku.
Přemysl Zima, Srbín
Posvátného večera 30.4.2006 se pálila čarodějnice také v "srbínské čtvrti"
Mukařovska. Večer byl zároveň pojat jako narozeninová oslava principála
Antidivadelního spolku MARZA a celá akce více či méně organizována
jako alternativa k průvodům, maskám a ostatním kulturním
zážitkům, tudíž návštěvníci se sjeli ze širého okolí. Vrcholem
večera bylo vystoupení Papírovo-mosazné kapely KAMIL, která v rámci
svého turné zahrála několik skladeb známých z minulých let. Hvězdou
a miláčkem publika byl opět zpěvák Vlastík. Stará čarodějnice vyzbrojená baskytarou a
lebkami lehla popelem symbolicky o půlnoci, aby odevzdala vládu novému jaru.

Záchrana křížku na Budech
Zdenek Hroch, Mukařov
V sobotu 8. dubna byly členy sdružení
přesunuty
zbytky
kamenné
části
zbouraného křížku na přilehlý pozemek
obce. Povalený křížek během let zarostl a
nad ním se tyčily plechové reklamní
tabule. Zbytky křížku byly uloženy na
pozemku pana Zimy v Srbíně. Po realizaci
kruhového objezdu na
Budech bude
opravený kříž osazen zpět na vhodné místo
a případně doplněn zelení.
Vítáme pomoc každého občana, který
může poskytnout informace
o skutečné podobě kříže,
nebo je ochoten s jeho
obnovou
pomoci.
Máte-li
doma staré fotky s křížkem,
nebo si pamatujete jeho
podobu ozvěte se mailem:
mukarov-sko@volny.cz nebo
telefonicky: 603 400 525.

Depo Hostivař –
nová konečná
Vítek Šoupal, Mukařov
Na
počátku
roku
proběhla na Internetu
Mukařova anketa, která
měla
pomoci
ROPIDu
v rozhodování o přesunutí konečné stanice
autobusů 38X v Praze (z 60 hlasujících
bylo 50% pro Háje i Hostivař, 37% pro
Hostivař, 13% pro Háje).
Dnes už je jasné, že se konečná
přestěhuje ze Skalky na novou také
konečnou stanici metra A - Depo Hostivař.
Ke změně konečné autobusových zastávek
příměstských spojů dochází od neděle
28. května 2006.
Schéma nového autobusového nádraží i
nové jízdní řády jsou ke stažení na
internetových
stránkách
ROPIDu
(www.ropid.cz).
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Starosti starosty
Rudolf Semanský, starosta obce
Pro
toto
číslo
dvouměsíčníku
Mukařov-sko jsem byl požádán o krátký
příspěvek, ve kterém bych zmínil
některé problémy, se kterými se na
úřadě potýkáme a které je nutno v
současnosti řešit. Věcí, které postupně
vyplouvají na povrch je mnoho, proto
bych vybral jen ty nedůležitější.
Koncem března, asi týden po mém
jmenování přijela kontrola ze Státního
fondu životního prostředí, protože řediteli
fondu dle slov kontrolora "došla trpělivost"
s déle než rok špatně komunikující obcí
Mukařov a nepředkládání opakovaně
požadovaných
dokladů
k
proběhlé
výstavbě kanalizace. Na tuto akci
obdržela obec dotaci a takovýto přístup tak
hrozil
přinejmenším
vracením
její
podstatné části (v řádech milionů korun). I
když se kontrola z fondu nijak netajila tím,
že s minulým vedením obce by již nějakým
dalším jednáním neztrácela čas, podařilo
se nám dohodnout termíny a společně
upřesnit, vypracovat a dodat podklady k
vyhodnocení akce. Nyní nezbývá, než čekat
na výsledek.
Čeká nás také vyhodnocení výstavby
plynu. Kvůli stále se zvyšujícím cenám je
stále
těžší
přesvědčit
nerozhodnuté
majitele nemovitostí, aby se stali odběrateli
- byť i jen pro plynový sporák. Obec tak
bude muset část dotace od Státního fondu
vracet, i zde mluvíme o milionech korun.
Navíc
jednáním
se
Středočeskou
plynárenskou a kontrolou již podepsaných
smluv jsme zjistili, že ne vše bylo
podepsáno s vědomím zastupitelstva a ne
všechny smlouvy se zdají
pro obec
výhodné. Další jednání, která by mohla
stav
změnit,
rozhodně
nebudou
jednoduchá.
S výše uvedenými akcemi souvisí i stav
silnic v obci, který je bez diskuze hrozný.
Nakolik se na něm podepsala zima a
nakolik nedůsledné převzetí povrchů po
výstavbě
plynu
a
kanalizace,
bez
důsledného trvání na záručních opravách,
je tématem na samostatný článek. Situaci
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tak hodláme v letošním
roce
řešit
alespoň
opravou děr a rozlámaných okrajů vozovek. V minulých dnech
jsme procházeli poškozené ulice s několika
oslovenými
firmami
a v době, kdy čtete toto
číslo, měly by již být na
úřadě předloženy cenové nabídky na
příslušné opravy. Pro letošní léto se tak "na
silnice" počítá s využitím části rezervy
rozpočtu obce. Na další rok připravujeme
plán
obnovy
povrchů
místních
komunikací, na jehož realizaci budeme
usilovat o získání cílených dotačních
prostředků, ať už z krajské, státní nebo
evropské pokladny.
Asi nemusím zmiňovat podrobnosti
typu: sousedské spory, stížnosti lidí, stav
komunikací a osvětlení v nově se
rozvíjejících částech obce, které stále
patří majitelům pozemků, kteří prodávají
jednotlivé parcely, ale ne obci, nebo
problémy
plynoucí
ze
stále
ještě
neschváleného územního plánu. Ale je
pravda, že právě těchto „drobných“
problémů je občas tolik, že z toho jde hlava
kolem. Nakonec – v době, kdy dokončuji
tento článek jsem se dozvěděl, že oba
pracovníci obce podali výpověď – patrně i
z důvodu, že s jejich prací nebylo
zastupitelstvo tak úplně spokojeno a tak je
třeba hledat náhradu…
Chod úřadu a jednání s institucemi
neulehčuje ani to, že i přes opakované
výzvy doposud nebyla ze strany předchozí
starostky předána agenda a vysvětleny
některé „záhady“.
Závěrem chci ještě jednou poděkovat
všem, kteří si našli čas a jakkoliv se
podíleli na jarním úklidu obce. Podobnou
akci
spojenou
s
velkoobjemovými
kontejnery a tříděným odpadem bychom
rádi letos ještě jednou zopakovali. Po
zkušenostech s tou dubnovou však asi v
trochu jiné formě. Uvítáme, když si
současně s tím opět najdete chvilku a
přispějete k úklidu svou „troškou do
mlýna“.

ˇ

– dvouměsíčník pro Mukařov, Srbín a Žernovku

Žernovská voda II.
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Z diskuzí a emailů

Martin Holický, Žernovka
Jak již bylo napsáno v minulém čísle
Mukařov-ska, Žernovka má pouze dva
vodovody
na
užitkovou
vodu
nepočítejme rozvod vody ze zatopeného
lomu na zalévání.
Řeč je zde o vodovodech končících
v našich kuchyních a koupelnách.
O pitné vodě zde nemůže být řeč, a to
hlavně z důvodu absence úpravny vody.
Udělat ale z 30 let starého požárního
vodovodu vodovod na vodu pitnou není
jednoduchá záležitost.
Jako první, co je potřeba udělat, je
posílit oba zdroje novými vydatnými vrty. V
roce 1998 bohužel došlo k ignorování
nalezeného zdroje od hydrogeologa a byla
vybudována studna a dva vrty na
nevhodných místech. Výsledek: studna
a jeden vrt se zanedbatelnou vydatností. Z
tohoto důvodu a také proto, že se mi zdál
velice nevěrohodný postup některých
firem, provádějících vrtné práce, ohledně
nalézání vodních zdrojů, požádali jsme
o pomoc odborníka na hydrogeologii,
"žernováka" RNDr. Jaroslava Domase.
Další důvod tohoto rozhodnutí je zcela
prostý. Pan Domas už má na kontě několik
úspěšně nalezených vodních zdrojů v okolí
a to je i známka toho, že je mu prostředí po
profesní stránce v obci známé (např. vodní
zdroj pro mukařovské "Beverly Hills").
Smlouva
s panem Domasem již byla
sepsána dříve avšak pouze pro lokalitu
Horka. Nyní došlo k rozšíření i pro Zájezdí
a o vypracování samostatných projektů
pro každý vrt.
K dnešnímu dni jsou oba nové vodní
zdroje nalezeny, vyznačeny a zakresleny. V
době, kdy právě čtete tento článek,
probíhají administrativní úkony na získání
Územního rozhodnutí. Doufám tedy, že se
již brzy dvou nových vrtů dočkáme a
posuneme se tak dál na cestě k řádnému
vodovodu pro pitnou vodu na Žernovce.

Úklid třešňovky
Dobrý den,
2.května 2006
…bydlíme v Srbíně (za Kravínem) a po
sobotním úklidu třešňovky jsme se
radovali, že tam máme konečně čisto, brzo
nás to ale přešlo, protože v pondělí tam
zase někdo při jarní procházce s celou
rodinou přivezl kolečko odpadu. Připadá mi,
že si lidé zvykli sypat tam odpadky, protože
tam nikdo nebydlel.
Hezký den
Kateřina Kopecká
-----------------------------

Osvětlení Srbín
Dotaz:
Kockova - 3. 5. (08:02)
Dobrý den, chtěla bych se jen zeptat,
jak to bude s veřejným osvětlením na území
Srbína, kde teď vyrůstají nové domy Zvonečková ul. a ul. U potoka. Děkuji K.
Odpověď: Rudolf Semanský (starosta)
…RE:Osvětlení - Obě Vámi jmenované
ulice nejsou ve vlastnictví obce, ale majitele
pozemků, obec je převezme až po dokončení
povrchů, vyřešení odvodu dešťové vody a
veřejného osvětlení. To je ale běžná
podmínka, zatím je tedy třeba se obracet na
majitele komunikace. R.
-----------------------------

Svačiny ve škole
Dotaz:
Petra Nováková - 11.5. (13:21)
Bude v budoucnu možnost koupit si [ve
škole] pizza rohlíky každý den?
Odpověď: Jana Novotná (ředitelka ZŠ)
Ahoj, Petro, pizza rohlíky a slaninové
uzlíky budou pouze v pondělí, středu a
pátek. V ostatní dny jsou bagety, příp.
sušenky.

ˇ
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Kalendář Mukařov-ska
Červen

Fotbalová utkání TJ Sokol Mukařov

1.6.

3.6.
17.6.
17.6.
17.6.

Den dětí – škola
a školka Mukařov
2.-3.6. Parlamentní volby
– volební místnost
v Sokolovně
3.6.
Dětský den
na Žernovce – louka u Uzlů
20.6. Školní akademie ZŠ Mukařov
23.-25.6. ROCKFIELDS Open Air Festival
– Žernovka, Louka u Uzlů

Mukařov
Mukařov
Mukařov
Mukařov

– Kunice (žáci)
– Mnichovice (žáci)
B – Lojovice (muži)
A – Mnichovice (muži)

Červenec
15.7.
20.7.

Letní prázdniny v mateřské školce
(školka uzavřena až do 30.8.)
Nejkrásnější zahrada Mukařov-ska
Ukončení přihlášek do soutěže

NEJKRÁSNĚJŠÍ
ZAHRÁDKA

Přihlášky do

Mukařov-ska

Užší finále: 20.7. – 10.8.
(Prohlídky a hodnocení 10-ti
nejkrásnějších zahrad porotou)

Soutěž léta 2006

Vyhlášení: 19. srpna 2006
(během mukařovské pouti)

1. cena – putovní pohár
+ nákup za 6000 Kč od firmy WERCO
2. cena – nákup za 3000 Kč od firmy FLIP
3. cena – poukaz na nákup 1500 Kč
od Obecního úřadu Mukařov
Čestný člen poroty pan Zdenek Kisembauer,
vedoucího Dendrologické zahrady v Průhonicích.

20. července

Podmínky soutěže:
Do soutěže budou zařazeny
všechny zahrady z Mukařova,
Srbína
a
Žernovky
jejichž
fotografie budou doručené do
stanoveného data (na zadní stranu
fotografie napište Vaše jméno,
příjmení, adresu, telefon a připojte
svůj podpis)

Příjem přihlášek:
a) poštou:
b) emailem:

Martin Záhorský, předseda poroty, Obecní 37, 251 62 - Mukařov,
mukarov-sko@volny.cz,
c) osobně: Obecní úřad Mukařov

---------------------------------------------------------------

Obecní úřad
Mukařov

Dovozce malé
zahradní a lesní
techniky do ČR
www.werco.cz

www.flip.cz
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