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Dvouměsíčník pro Mukařov, Srbín a Žernovku
O Vánocích trochu jinak
Martin Holický, Žernovka
I když pro mnohé z nás jsou Vánoce
tři dny o dobrém jídle a radosti dětí pod
rozsvíceným stromečkem, pro jiné je to
jeden z největších svátků v roce trvající
několik týdnů. Pokud vnímáte vánoce
jako svátky křesťanské, vězte, že tradice
slavností na sklonku roku jsou mnohem
starší než počátky křesťanství na světě.
V dávných dobách byli lidé mnohem více
spjati s přírodou a věděli, jak je důležité pro
přežití žít s ní v souladu a respektovat její
zákonitosti. Nejsilnějším symbolem života,
smrti, tepla, úrody a světla bylo považováno
slunce a jeho protipól noc. Nejsilnější z
"pohanských" božstev byl bůh slunce, který
v různých kulturách a dobách měl i různá
jména (Re, Ra, Mithra atd.). Bůh slunce vždy
soupeřil s temnými silami a protože byl
přemožen, nastávalo období zimy a delších
nocí. Lidé ale věřili v jeho opětovné zrození a
vítězství nad temnými silami. V čase
„očekávání jeho narození“, který přicházel
rok co rok v čase nejdelších nocí, zapalovali
lidé posvátné ohně, pálili vonné koření,
čistili a uklízeli své domy, jako předzvěst
čistoty jeho zrození.
Své příbytky zdobili
zeleným chvojím a jmelím,
protože
strom,
který
během zimy byl stále
zelený,
považovali
za
důkaz
nesmrtelnosti
přírody a doufali, že je
jeho moc ochrání proti
zlým silám temnot. Jmelí
mělo více významů. Pro
Druidy (keltské kněží) mělo magickou moc,
snad pro své léčivé účinky, nebo že jeho
plody, bílé bobule, dozrávají právě v prosinci
a podobají se perlám. Symbolizovalo lásku,
plodnost a soudržnost.
pokračování str. 5

Dárek z mukařovských lesů
Rudolf Semanský, starosta
Neobejdou se vánoční svátky u Vás
doma bez živého vánočního stromku?
Obecní úřad Mukařov pro Vás připravil
malý dárek.
Vůně jehličí z vánočního stromku si
většina z nás stále spojuje s vánoční pohodou a atmosférou těchto dní. Ovšem pokud
dáváte opravdovému stromku přednost před
umělým, musíte několik dní před vánočními
svátky vyřešit, kde jej pořídit.
Protože v majetku obce Mukařov je
i kousek lesa, o který je třeba se starat,
napadlo nás s řešením tohoto problému
pomoci, spojit příjemné s užitečným a
zároveň pro občany Mukařovska připravit
malý dárek.
Protože je třeba čas od času v lese udělat
místo vzrostlejším stromům, dohodli jsme se
s lesním hospodářem obce a předsedou
komise životního prostředí, že stromky – v
převážné většině smrčky, které je nutno
protřídit a vyřezat, by mohly udělat radost
leckomu z nás, coby malý příspěvek obce
k vánoční pohodě u Vás doma.
pokračování str. 4
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Po komunálních volbách…
Vážení spoluobčané,
i když s odstupem několika týdnů,
chtěli bychom vám všem, kteří jste
nám svým hlasem při komunálních
volbách dali důvěru pro další čtyřleté
volební období, poděkovat a zároveň
slíbit, že se vynasnažíme co nejlépe
splnit naše volební předsevzetí.
Tento slib jsme též složili na prvním
zasedání zvolených zástupců, tak jak
nám předepisuje zákon, a zároveň jsme si uvědomili míru zodpovědnosti za další chod života
v naší obci.
Nechceme si říkat o hájených 100 dní, tak jak je to běžné u nové vlády. Naskočili jsme do
rozjetého rychlíku každodenních starostí, je ale pravdou, že někteří z nás pokračují
v zastupitelstvu již další období a tak nezačínáme takříkajíc od nuly. Nicméně jsme si zadali
řadu nových úkolů, které byly v posledních obdobích opomíjeny.
Jenom
namátkou:
oprava
stávajících
a
výstavba
nových
chodníků
kolem
nejfrekventovanějších komunikací, vytvoření pevných pravidel a jejich přísné dodržování pro
výstavbu cest v nové zástavbě, průběžná údržba místních komunikací, zlepšení čistoty ovzduší
rekonstrukcí školní kotelny (projekt již v těchto dnech ukončen), vybudování nového zdroje pro
spolehlivé zásobování pitnou vodou na Žernovce, výstavba nových dětských hřišť…..
S programem a jeho plněním vás nejlépe přesvědčíme tím, že realizaci pocítíte sami. Podle
prvních vzájemných kontaktů se zdá, že nová „parta zastupitelů“ má dostatek elánu i
schopností na řešení řady problémů. Budeme jen rádi, když v tomto úsilí nezůstaneme
osamoceni, ale že postupně budeme využívat i vašich rad a pomoci jak naplňovat, možná
z dnešního pohledu, poněkud troufalé předsevzetí o obci roku 2010! Ty čtyři roky by nám
k tomu mohly stačit.
Vaše zastupitelstvo obce Mukařov

Výsledky komunálních
voleb 2006
Počet občanů/voličů 1236
Počet volících
620 (50,2%)
Volených míst
13

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Jméno
Semanský
Semanská
Šoupal
Zíma
Stárková
Holický
Kašpar
Uzel
Beck
Beneš
Řezníček
Rösler
Kapustová
Kocková

Hlasů
502
442
439
432
430
427
426
426
423
418
411
410
402
168

M
u
k
a
ř
o
v
s
k
o
Nez.

Vedení obce a složení výborů
pro roky 2006-2010
Na svém ustavujícím zasedání zvolilo zastupitelstvo
obce Mukařov starostou obce Rudolfa Semanského a
místostarostou Ing. Jana Kašpara (oba jako "uvolněné"). Dále v souladu se zákonem došlo k ustavení
7 výborů:
Název
Kontrolní v.
Finanční v.
Stavební v.
V. místního
hospodářství
V. život. prostředí a
veř. pořádku
V. kulturní, školský
a sociální
V. komunikace s
občany+informatiku

Předseda
Stárková
Zíma
Beck
Holický

Členové
Beneš, Kapustová
Holický, Šoupal
Uzel, Eichnerová*
Beck, Kovařík*

Rösler
Semanská

Řezníček,
Semanský
Kapustová, Rösler

Šoupal

Kašpar, Semanská
* nečlen-ka zastupitelstva

Více na www.mukarov.cz
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Starosti staro-nového starosty
Rudolf Semanský, starosta
Před
měsícem
a
půl
proběhly
komunální volby, a díky Vašim hlasům jsou
v obecním zastupitelstvu lidé, o kterých
mohu na základě zkušeností z předešlého
období říci, že se práci pro obec chtějí
opravdu věnovat. I když je poděkování za
vaši volbu vyhrazen článek na jiném místě
dnešního čísla, rád bych zmínil, že si velmi
vážíme zejména toho, v jak velkém počtu jste
k volbám přišli. Tato vysoká účast svědčí o
tom, že Vám život v obci a její další vývoj
není úplně lhostejný. I když někdo může
namítat, že bylo rozhodnuto předem, protože
na třináct mandátů bylo čtrnáct uchazečů,
rozhodně jsme to tak necítili, a podpora
našeho sdružení Mukařov-sko ve volbách
nás upřímně potěšila.
Domnívám se, že způsob práce, který
jsme nastavili v závěru předešlého volebního
období, by měl vést ke správnému fungování
a rozvoji obce, a v tomto duchu chceme i
pokračovat.
Před námi je rok 2007 a tak nás čeká
příprava rozpočtu, který je třeba sestavit
s ohledem na potřeby obce nejen pro tento
následující rok, ale i pro roky další. Vedle
finančních prostředků na opravy, údržbu a
realizaci již vyprojektovaných akcí, podporu
školy, školky a místních sdružení, provoz
veřejného
osvětlení
nebo
dotování
autobusových linek, je třeba vyčlenit finance
i na studie dalších projektů, které by obec
měla do budoucna realizovat. Již dnes je
třeba mít připravené (a tedy i zaplacené)
projekty, na které lze potom žádat případné
dotace. V současnosti jsou připraveny
projekty na plynofikaci kotelny v základní
škole, na chodník z Mukařova do Srbína,
dále jsou zpracovány studie odkanalizování
obcí Žernovka a Srbín, studie rozšíření
základní školy a zjednodušená studie na
efektivnější činnost čistírny odpadních vod.
Zpracovává se rovněž návrh dopravních
opatření ke zvýšení bezpečnosti v našich
obcích. „Evergreenem“ je stále neschválený
územní plán, od něhož se budou odvíjet
podmínky další výstavby na území obce.
V následujícím roce je třeba zadat a
vypracovat studii rozšíření mateřské školy,
úpravny vody v obci Žernovka, plán oprav a
rozšíření komunikací včetně studie na
vybudování dalších chodníků a projekt již
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zmíněného odkanalizování včetně čistírny
odpadních vod.
Do rozpočtu však zřejmě bude nutno
zahrnout i nemalou částku, která bude po
obci vyžadována za nesplnění podmínky
dotace na plynofikaci – t.j. dostatečný počet
domácností odebírajících plyn. Podklady pro
vyhodnocení této akce musí být podány do
konce roku 2006 a stále chybí zhruba 50
přípojek. Je to škoda, ty peníze nám budou
určitě chybět někde jinde.
V příštím roce by již měly být – s ohledem
na další výdaje obce do budoucna – jasně
dány podmínky pro další výstavbu, aby se
nám neopakovala situace z některých lokalit,
kde dodnes nejsou hotové komunikace nebo
veřejné osvětlení, přestože zde již několik let
bydlí lidé. V nové části Srbína se nám
podařilo dosáhnout alespoň toho, že veřejné
osvětlení
bylo
dokončeno,
ovšem
v lokalitách, kde dochází k výstavbě jsou tyto
povinnosti jednoznačně na straně toho, kdo
pozemky k výstavbě prodával. Do budoucna
musí tato výstavba obci přinést nějaká plus,
ne jen komplikace a výdaje.
Blíží se zima a tak je pomalu nutné
připravovat se na zasněžené silnice a
chodníky – i proto se nyní chodníky podél
hlavní silnice opravují, aby bylo možné sníh
dobře odklízet a protože není vyloučeno, že
v době, kdy vyjde tento článek již bude sníh
opravdu padat, bylo také nutné příliš
neotálet s výběrem firmy na úklid sněhu
z vozovek. Po nepříjemných zkušenostech
z loňského roku, kdy se první firma ne zcela
osvědčila, a došlo v polovině února k její
výměně, byla s druhou firmou bezproblémová spolupráce, na základě které byla opět
pro letošní zimu vyzvána k podání cenové
nabídky.
Současně jsme jednali s dalšími dvěma
provozovateli,
ovšem
do
zasedání
zastupitelstva, kde byla údržba komunikací
projednávána, dorazila písemná nabídka
pouze od výše zmíněné firmy. Vzhledem
k tomu, že cenová nabídka i nabídka služeb
zůstala stejná jako v loňském roce, rozhodlo
se zastupitelstvo pro využití jejích služeb i
pro letošní rok.
Doufám, že se přívaly
sněhu, které nás dle nejrůznějších náznaků
v zimě čekají, podaří zvládnout ke
spokojenosti nás všech.
Bližší informace o podmínkách zimní údržby
najdete v článku Úklid sněhu v obci (str.6)

– dvouměsíčník pro Mukařov, Srbín a Žernovku
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Z literární dílny žáků ZŠ Mukařov
Abychom vánoční číslo dvouměsíčníku pojali v poněkud odlehčeném svátečním duchu,
požádali jsme Základní školu v Mukařově o pomoc s trochu poetičtějším laděním. Do redakce
jsme dostali řadu krásných příběhů a veršů. Bohužel, ne pro všechny je místo na těchto
stránkách. Ty, které neuveřejníme v tištěné podobě, jsme samozřejmě umístili na internetové
stránky dvouměsíčníku www.volny.cz/mukarov-sko.

Vánoční příběh

Vánoce

Minulý rok na Štědrý den jsem jela s maminkou,
babičkou a mojí sestrou na hřbitov zapálit svíčku
dědečkovi. Již se stmívalo, když jsme tam dojeli. Po
chvíli se nám podařilo svíčku zapálit. Uložili jsme ji
na místo, očistili hrob a jeli domů.
Cestou jsme projížděli krásně zasněženým lesem,
ale najednou to v autě hrklo, škytlo a motor se
vypnul. Maminka se ho marně pokoušela
nastartovat. Snažili jsme se ho roztlačit, ale na
kluzké vozovce se nám to nepodařilo. Nevěděli jsme,
co máme dělat. Auta kolem žádná zrovna nejela.Proč
by vlastně měla jet, když byl Štědrý den. A tu nám
najednou přes silnici přeběhla krásná srnka.
Všechny nás to pohladilo po srdíčku. Ono vidět
srnku jen tak, je zážitek, ale vidět ji na Štědrý den,
to je něco kouzelného.
Maminka se pokusila znovu nastartovat a auto
se rozjelo. Nasedli jsme a pokračovali domů
zasněženou krajinou. Doma nás již čekal tatínek.
Ten mezitím prostřel a zapálil všechny svícny.
Velice se podivoval nad tím, kde jsme byly tak
dlouho, ale naši vánoční příhodu jsme si nechaly
pro sebe. Ale přiznám se, že si dodnes myslím, že ta
srnka byla kouzelná.
Jana Kodejšová, ZŠ Mukařov

Dárek z mukařovských lesů
pokračování ze str. 1
Pokud budete mít o vánoční stromek
(smrček) z mukařovského lesa zájem,
zavolejte na obecní úřad, na telefon

323 660 246

a stromek i s případným
upřesněním výšky si můžete v období
4. – 15. prosince objednat.
Stromky
pak budou pro občany
Mukařova, Srbína a Žernovky, kteří jsou
v obci trvale hlášeni, připraveny ZDARMA
k odběru v areálu mukařovské tržnice ve
středu 20.12. a v pátek 22.12., vždy od
14 do 17 hodin, případně po dohodě i
později (max. 1 stromek/občan).

Na dveřích je věneček,
Doma voní stromeček
Už se těším na svátky,
Na dobroty, pohádky.
Blíží se už Vánoce,
Máme je i ve škole,
Stromek stojí na stole,
K tomu patří prázdniny,
Taky radost ze zimy.
Rybník je teď led a sníh,
Budu jezdit na bruslích,
Už se těším, mráz mě láká,
Budu stavět sněhuláka.
Až zazvoní zvoneček,
Rozsvítí se stromeček.
Pod stromečkem hodně dárků,
Užijem si hezkých svátků.
Já mám moc rád Vánoce!
Petr Kellner, ZŠ Mukařov

Objednat
stromky
tímto způsobem je nutné
proto, aby nedošlo ke
zbytečnému kácení a
vánoční stromky nám
pak
nezůstaly
bez
majitele, a také proto,
aby se nestalo, že si jich
např.
někdo
odveze
domů deset. Navíc tak
budete mít jistotu, že stromky jsou čerstvé a
neopadají Vám hned na Nový rok.
Za celé zastupitelstvo i obec Mukařov
Vám přejeme krásné Vánoce a šťastný
nový rok.
Rudolf Semanský, starosta

– dvouměsíčník pro Mukařov, Srbín a Žernovku

…O Vánocích trochu jinak
pokračování ze str. 1
Germánské kmeny zase přinášely do
lesů pro nově zrozeného boha pečivo
v podobě slunce a měsíce,
které bylo
připravované z medu právě jen v tento čas, a
rozvěšovali je na malé zelené stromky (proto
dnes pečeme vánoční cukroví a zdobíme
stromeček). Lidé si dávali malé dárky,
hlavně zlaté a stříbrné, jako ochranu před
nemocemi a zlem.
Ta nejvzácnější noc, která byla uctívána
někdy v čase 20.-25.12., tedy v období
zimního
slunovratu,
a
symbolizovala
konečné vítězství nad temnotou, byla
protkána magií, zázraky a předvídáním
budoucnosti. Měla svá přísná pravidla a ten,
kdo je porušil, za to do roka zaplatil životem.
Dnes si pamatujeme jen to, že se nesmí
vstát od štědrovečerní večeře. Ta pradávná
štědrovečerní večeře u starých Keltů měla 9
chodů (9 byla uctívána jako magické číslo) a
jedli se hlavně luštěniny, jablka a ořechy
jako symboly slunce, sušené ovoce a česnek,
ten hlavně pro svoji léčivou schopnost a sílu
zahnat temné mocnosti. Ryba se začala jíst
až později. Nesmělo se zapomenout také na
domácí zvěř, ale i stromy a pole. Jeden ze
zvyků byl i obdarovat studnu.
Nástupem křesťanství a víry v jednoho
Boha byla snaha Vánoce vymítit, ale to se
nepodařilo, i když řada zvyklostí a obyčejů je
dnes dávno zapomenuta. Katoličtí kněží
přišli na to, že jediná možnost je Vánoce
převzít a upravit si je podle své víry. Protože
nebylo a dodnes není známo přesné datum
Kristova narození, přou se o něm teologové
a historikové na celém světě, bylo stanoveno
na půlnoc z 24.-25.12. Takto byly Vánoce
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poprvé slaveny roku 336 v Římě a odtud se
rozšířily do celého světa.
Zvyků a pověr je opravdu mnoho. Liší se
místem, kde se Vánoce slaví, ale i tím, jestli
jsou
charakteru
pohanského
či
křesťanského nebo se jedná o "pokřestěný"
pohanský zvyk. Např.:
Zlaté prasátko.
Prase bylo v pohanských
dobách
posvátné zvíře a ten,
kdo
je
v čase
vánočním
spatřil,
měl
příslib,
že
přežije zbytek zimy ve zdraví a dostatku.
Zlatá je barva slunce. Vycházejme z toho, že
větší šanci na přežití měl ten, kdo uměl
šetřit s potravinami a často držel půst.
Stromeček. Dlouho potírán katolickou
církví jako pohanský zvyk. Teprve v 16. století byl vzat na milost. V Čechách je velmi
krátkou dobu, přišel k nám z Německa,
dlouho se také zavěšoval nad stolem špičkou
dolů a to hlavně na venkově. Poprvé se
v naší zemi o Vánocích objevil r.1812
v Libeňském zámečku.
Psát o Vánocích by se dalo ještě hodně
dlouho a řada z vás určitě zná mnoho
dalších zvyklostí a obyčejů. Přeji vám tímto
všem šťastné a veselé ty letošní Vánoce a ať
už půjdete do kostela či se políbíte pod
větvičkou jmelí, budete zdobit polaz, stavět
betlém či těm nejmenším předávat dárky,
buďte v tu chvíli šťastní.
Martinův článek v nezkrácené verzi
naleznete na www.volny.cz/mukarov-sko.

Zimní soutěž "O nejkrásnější vánoční výzdobu"
Občanské sdružení Mukařov-sko a Obecní úřad Mukařov
Letní soutěž "O nejkrásnější zahrádku" má svého pokračovatele.
Vánočně vyzdobené zahrady a venkovní výzdoba některých domů
zpříjemňují již dlouhé roky nejen dětem, ale i nám dospělým, večerní
procházky po předvánočně naladěné obci.
Protože jsme přesvědčeni, že i tato výzdoba přispívá ke krásnějšímu
vzhledu naší obce, rozhodlo se sdružení Mukařov-sko, které má již
zkušenost s organizací letní soutěže „O nejkrásnější zahrádku“ po dohodě
s obecním úřadem na tuto soutěž navázat a ocenit tak snahu o zpříjemnění vánoční atmosféry
vyhlášením soutěže „O nejkrásnější venkovní vánoční výzdobu“.
pokračování str. 6
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Soutěž bude probíhat v období od 1.12. 2006 do 31.12. 2006 a přihlásit se do ní může
každý, kdo má v obcích Mukařov, Srbín a Žernovka vánočně vyzdobenou zahrádku nebo
venkovní prostory domu.
Podmínkou zařazení do soutěže je zaslání barevné fotografie zmíněné výzdoby v dostatečné
kvalitě (zejména u nočních fotografií), jména a adresy soutěžícího vč. telefonického nebo
e-mailového kontaktu a to vše do 20. prosince 2006 na adresu redakce časopisu
Mukařov-sko (viz tiráž na poslední stránce), nebo na adresu Obecního úřadu Mukařov, Příčná
11, e-mailem pak na mukarov-sko@volny.cz nebo obec@mukarov.cz.
Porota z došlých fotografií vybere do užšího výběru 7 soutěžících, které bude kontaktovat a ve
dnech 27.- 29.12. jejich vánoční výzdobu osobně shlédne, aby pak vybrala tři nejhezčí.
Slavnostní vyhlášení s předáním cen za první až třetí místo proběhne 6.1.2007
v zasedací místnosti OÚ Mukařov. Těšíme se na Vaše fotografie!
(rud)

Úklid sněhu v obci
Rudolf Semanský, starosta
O tom, jak naše silnice vypadaly v zimě
začátkem letošního roku se asi nemusím
dlouze rozepisovat. Situace se naštěstí
v závěru zimy zlepšila i díky změně firmy na
úklid sněhu a stejná firma se o zimní
údržbu komunikací bude rozhodnutím
zastupitelstva starat i v zimních měsících
2006/2007.
Protože se vždy najde někdo, pro koho je
„jeho“ ulice ta nejdůležitější v celé obci
(škoda, že to tak není i po zbytek roku, kdy
by se měl starat o pořádek před pozemkem)
je vhodné sestavit plán údržby komunikací
s pořadím důležitosti a časů jednotlivých
výjezdů. Tento plán společně s časy výjezdů
od výzvy nebo nutnosti výjezdu vzhledem
k povětrnostním podmínkám bude součástí
smlouvy o dílo, kterou obec s vybranou
firmou uzavře. Vzhledem k tomu, že údržbu
budou zajišťovat dva stroje, časy údržby by
se měly zkrátit na polovinu a komunikace by
mělo být snazší udržovat sjízdné.
Za obec budou vyčleněni dva až tři
zastupitelé, kteří budou oprávněni zadávat
výzvy k výjezdu nebo prohrnutí jednotlivých
ulic, občané by se proto měli obracet na tyto
zastupitele – kontakt na ně bude zveřejněn.
Plán údržby se bude snažit zohlednit jak
místa s největší frekvencí vozidel, tak i tzv.
krizová místa, kde
dochází k tvorbě
sněhových jazyků.
Úklid sněhu bude rovněž prováděn na
komunikacích, které nejsou v majetku obce,
ale až po ošetření ostatních ulic. Je mi líto,

že musíme zaujmout tento postoj, ale
komunikace, které nejsou v majetku obce a
nejsou ve stavu, ve kterém by je obec mohla
převzít, nemohou mít přednost před
ostatními.
Pokud se týká chodníků, měli by situaci
zvládnout
zaměstnanci
obce,
jen
připomínám, že majitelé nemovitostí, před
nimiž vede chodník, by jej měli rovněž
uklízet a udržovat, neboť dle § 27 zákona č.
13/1997 odpovídají za škody (např. úraz),
jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti
místní komunikace (náledí, sníh).
Nedávejte spoluobčanům záminku, aby
se na vás hojili…

Restaurace na Žernovce ožívá
Restaurant Montgomery na Žernovce
má opět po letech stagnace co nabídnout.
Pod vedením profesionálů se můžete těšit
z vybraných kulinářských zážitků. Každý
víkend je tématicky zaměřený na konkrétní
druh světové i domácí kuchyně. Pro oživění
jsou víkendy doplněny mnoha sportovními
turnaji a hrami. Obnovujeme tradici živých
hudebních akcí. Pravidelné country a
občasné bluesrockové večery jsou perličkou
v nabídce mnoha nových služeb, které pro
vás připravujeme (více v Kalendáři na str. 8).
Pochopitelně
všechny
zveme
na
SILVESTROVSKOU
PÁRTY, která na
Žernovce nemá obdoby. Rezervace na tel:
323 660 534.
Těšíme se na Vaši návštěvu
Martin Uzel, za kolektiv Montgomery
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Mukařovský fotbal

Eva a Vladimír Kováříkovi. Mukařov-sko
První Mukařovská Drakiáda je za
námi. 21. října na ni přišlo 37 dětí s
draky, jejich rodiče a několik dětí i bez
draků. Bylo milé, že spousta dětí měla
draky doma vyrobené, někdy šlo přímo o
umělecká díla.
Bohové nám byli nakloněni a navzdory
předpovědi ani moc nepršelo a dokonce
foukal vítr, ač s přestávkami. Doprovodný
program připravený hasiči měl sloužit
především pro případ bezvětří. Opékaly se
buřty na ohni, pekly se i brambory v popelu,
soutěžilo se nejen v dračích disciplínách, ale
i mnoha dalších – malování draků, stříkání
hadicí na terč, kop ragbyovým míčem na cíl,
lyžování, skákání v pytli a „tlučení kelímků
poslepu s navigátorem“.
Důstojnost akci dodávala dvě hasičská
auta a štábní hasičský stan. Velké
poděkování patří všem, kteří se na přípravě
a průběhu podíleli.

Mukařovská hvězda
Jaroslava Kapustová, Mukařov-sko
Dne 4.11.2006 proběhl
v sokolovně Mukařov 3.
ročník
pěvecké
soutěže
dětských zpěváků Mukařovská hvězda. Soutěže se
zúčastnilo
23
zpěváků.
Všichni
účinkující
byli
úžasní, takže porota měla
opravdu těžký úkol vybrat vítěze. Kromě
odborné poroty si svého
favorita mohla
vybrat i porota divácká.
Vítězkou se nakonec stala Veronika
Kadeřábková, na jejímž vítězství se shodli
poroty odborná i divácká. Odměněni za své
výkony byli i ostatní soutěžící.
Myslím, že Mukařovská hvězda hvězd
2006 se stala pro všechny soutěžící i diváky
nezapomenutelným zážitkem. Chtěla bych
touto cestou poděkovat všem, kteří se
podíleli na přípravě a průběhu této soutěže,
především pak hlavnímu organizátorovi
- Petru Soustružníkovi.

Pořadí mukařovských fotbalových družstev po podzimní
polovině soutěží 2006-7:

MUŽI – III.třída odd.B
Poř. Družstvo
V R
1. Mukařov A
8 2
2. Březí
8 2
3. Říčany B
7 3
4. Struhařov A
5 5
5. Radošovice A 5 5
6. Kunice B
6 2
7. Svojetice
6 2
8. Hrusice A
5 4
9. Kostelec u K. B 6 1
10. Strančice
5 3
11. Mirošovice A 4 3
12. Ondřejov
3 3
13. V.Popovice B 2 2
14. Mnichovice A 1 3

3
3
3
3
3
5
5
4
6
5
6
7
9
9

MUŽI – IV.třída odd.C
Poř. Družstvo
V R
1. Kamenice B
10 0
2. Louňovice B
8 1
3. Čestlice
7 2
10. Mukařov B
2 2

P
1
2
2
7

P Skore B
30:
36:
23:
28:
23:
23:
22:
18:
24:
28:
23:
12:
15:
11:

14
21
18
17
16
17
24
15
29
26
28
24
31
36

26
26
24
20
20
20
20
19
19
18
15
12
8
6

(12 družstev)

Skore
34: 9
35: 19
26: 17
18: 29

B
30
25
23
8

ŽÁCI – okr. soutěž odd.B (11 družstev)
Poř. Družstvo
V R P Skore B
1. V.Popovice
10 0 0 56: 6 30
2. Senohraby
7 2 1 38: 7 23
3. Březí
7 1 2 60: 19 22
11. Mukařov
0 0 10 2:112 0
PŘÍPRAVKA – odd.B
Poř. Družstvo
V R
1. Dobřejovice
11 0
2. Louňovice
8 2
3. Mnichovice
7 2
11. Mukařov
1 1

Dvouměsíčník 6/2006, datum vydání 24.11.2006

(13 družstev)

P
0
1
2
9

Skore
131: 4
35: 14
34: 16
7: 59

B
33
26
23
4
(vso)
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Kalendář Mukařov-ska
Prosinec 2006
2. Domácí zabijačka
Žernovka-Montgomery

13. Vánoční Jarmark - Základní škola
15. Vánoční smrčky od obce
poslední datum na objednání (viz str. 4)

16. Floriánské slavnosti
Montgomery - (20:00) vyhlášení nejlepšího hasiče 2006 + (22:30) Wirebrush

17. Vánoční posezení důchodců
pořádané OÚ - (14:00) restaurace
U kostela

28. Vánoční šunka - Montgomery (18:00)
31. Nejhezčí vánoční výzdoba
uzávěrka soutěže (viz str. 5-6)
Další prosincové akce (zatím bez datumu):
o Soutěž pro děti ve školce – SDH Mukařov
o Vánoční vystoupení žáků ZŠ v Charitě
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Leden 2007
23.12. – 2.1. Vánoční
prázdniny v základní i mateřské škole
24.12. – 1.1. Vánoční a

novoroční bohoslužby - kostel
Nanebevzetí panny Marie v Mukařově
6. Vyhodnocení vánoční soutěže
16. Výroční schůze SDH Mukařov
31. Poplatek za psa - splatný do konce
ledna na Obecním úřadu v Mukařově
Informační a komunikační (IKT) centrum
při ZŠ Mukařov slouží veřejnosti k práci
s počítači a internetem. Centrum je
přístupné veřejnosti v pracovní dny
v odpoledních hodinách po objednání
(323 660 234, 731 449 243 - ZŠ Mukařov)
a bez objednání ve středu od 16:30
a ve čtvrtek od 15:30 do 20:00.
(jno)

Dámy, ženy, dívky - pokud o Vánocích také tak trošku hřešíte a popustíte uzdu svým
chutím, připomínáme, že každé pondělí a středu od 20,00hod. je v mukařovské sokolovně
AEROBIC! Více informací u cvičitelky Alice Bardové – 776 766 521.
(ity)
Reklama

Tip na neotřelý vánoční dárek – dárkový certifikát!

ANGLIČTINA PRO DOSPĚLÉ
začátečníci a pokročilí (leden – květen 2007)
Lektor: David Gore – Američan, University of Louisiana, USA
2 vyučovací hodiny jedenkrát týdně (2 x 45 min. v kuse)
MNICHOVICE – každé ÚTERÝ

KOSTELEC n Č.l. – každé PONDĚLÍ

(ZŠ Mnichovice a Hotel Myšlín)

(Mú Kostelec n.Č.l a ZŠ Kostelec n.Č.l.)

začátečníci

začátečníci
pokročilí

začátečníci
pokročilí

16:00 – 17:30 hod (ZŠ)
nebo
18:00 – 19:30 hod (Hotel)
19:30 – 21:00 hod (Hotel)

začátečníci

8:00 – 9:30 hod (Mú)
9:30 – 11:00 hod (Mú)
nebo
15:30 – 17:00 hod (ZŠ)

Cena: 3,790 Kč (vč. učebnice)
Zápis od prosince 2006. Neváhejte zavolat, počet míst v kurzu je omezen.
Informace a přihlášení na telefonu 606 652 424, 602 328 858 nebo 323 642 260.
e-mail: david.gore@worldonline.cz

