
Konec starého a začátek nového roku bývá vždy příležitostí k bilancování. Před 
koncem roku navíc uplynula polovina volebního období obecního zastupitelstva. 
Starosty Rudolfa Semanského jsme se proto zeptali, co přinesl Mukařovu rok 2016 a 
na co se můžeme těšit letos.

Rok 2016 pokládám za velice úspěšný, proto-

že se nám podařilo dokončit několik investič-

ních akcí, například nový pavilon mateřské 

školy. Vyrostl v rekordním čase, v podstatě 

do roka od přidělení dotace, a děti novou 

školku začaly využívat ani ne rok od zahájení 

stavebních prací. 

Podařilo se nám (i když s určitou podmínkou) 

získat dotaci na dokončení stavby vodovodu 

Region Jih přes Srbín až do Žernovky, což je 

stavba v hodnotě zhruba 50 milionů korun. 

Dále se podařilo získat dotaci na rekonstruk-

ci čistírny odpadních vod, tedy další velkou 

stavbu v hodnotě cca 5,5 milionu, což poklá-

dám za velký úspěch 

už proto, že z počátku 

to vypadalo, že obě 

tyto akce budou ze 

zásobníku projektů 

pro velký počet žádos-

tí vyřazeny. 

Vybudováno bylo 

několik nových chod-

níků a osvětlení pře-

chodů, nová stanoviš-

tě pro kontejnery na 

separovaný odpad...  

Je toho dost a myslím 

si, že jen to, co jsem 

vyjmenoval, by leckte-

ré jiné obci stačilo 

jako splnění cílů a záměrů celého volebního 

období.

Dotace na vodovod bude

Dobrou zprávou je, že vše nasvědčuje tomu, 

že se podaří získat i přislíbenou dotaci na 

vodovod, neboť podmínku doložení způso-

bu likvidace odpadních vod u objektů, které 

nejsou napojené na kanalizaci, dokážeme 

nakonec splnit. Zde chci poděkovat za velmi 

vstřícný přístup Státního fondu životního 

prostředí, kde se nám podařilo již podruhé 

prodloužit termín pro odevzdání dokladů, a 

také chci poděkovat místostarostovi Ing. 

Zimovi, který s fondem neúnavně jedná a 

současně shromažďuje uvedené doklady. Již 

se asi všeobecně ví, že pokud bychom pod-

klady na SFŽP nedodali, dotace by propadla, 

což by znamenalo odklad výstavby vodovo-

du na neurčito. 

Rozjelo se Kulturní a komunitní centrum

Za velký úspěch považuji i to, že se za podpo-

ry obce rozeběhlo Kulturní a komunitní cen-

trum. Myslím, že rozsah činností, které tam 

probíhají, ať už se jedná o pravidelné krouž-

ky a programy pro dospělé, nebo jednorázo-

vé akce, nám může také závidět i leckterá 

větší obec nebo městečko. 

Co nás čeká 

V roce 2017 nás tedy 

čeká modernizace čistír-

ny odpadních vod v Mu-

kařově, na kterou byla 

dotace schválena v loň-

ském roce a práce se 

měly rozeběhnout již na 

podzim, ale bylo nutno 

vyřešit  detaily s přečer-

páváním. Proto se har-

monogram posunul až 

do letošního roku, kdy 

se čeká již jen na vhod-

nější klimatické podmín-

ky. Pokud se podaří do 

zdárného konce dotáh-

nout úsilí o definitivní přiznání dotace na 

vodovod, mohlo by na jaře proběhnout výbě-

rové řízení na zhotovitele a v létě by mohly 

být zahájeny stavební práce. Pokud vše 

půjde zcela hladce, voda by mohla začít téct 

ve druhé polovině roku 2018. Ideální by bylo, 

kdyby se to povedlo do konce volebního 

období, tedy do září 2018. 

Územní plán ve finiši

Je třeba zmínit i územní plán, který byl koneč-

ně po mnohaletém úsilí schválen. Do roz-

počtového návrhu roku 2017 jsme zahrnuli i 

prostředky určené na zvelebení obce pro 

Vážení a milí čtenáři, těžko se 

Vtomu věří, ale právě držíte v ru-

kou první číslo už třetího roční-

ku Obecního zpravodaje pro Mukařov, 

Srbín a Žernovku.

Jak bývá na přelomu roku zvykem, 

budeme v něm se starostou Rudolfem 

Semanským trochu bilancovat a ptát 

se, jaké zásadní akce čekají Mukařov 

v roce 2017. 

Téměř historický milník se už ale poda-

řil, a to definitivní schválení nového 

územního plánu pro Mukařov, Srbín a 

Žernovku. Vstoupí v platnost, jakmile 

uplynou zákonem dané lhůty.

Aktuální téma se soustřeďuje na peně-

žitou pomoc v mateřství. Stránky věno-

vané dění v obci jsou tentokrát hodně o 

charitě a dobročinnosti – ať už v podo-

bě návštěvy dětí ze ZŠ v dětském domo-

vě, nebo jako informace o charitativ-

ním představení spolku DiPoNa pro 

seniory, či o tříkrálové sbírce. Druhá 

polovina zpráv je zase hodně o dětech 

a jejich úspěších, včetně jedinečné 

soutěže Mukařovská hvězda hvězd. 

Pravidelný rozhovor je tentokrát s kni-

hovnicí Obecní knihovny Mukařov, Ale-

xandrou Jeriovou. Poslední stránku 

nám převážně zaplnily vzpomínky na 

dvě obdivuhodné ženy, které nás bohu-

žel opustily na začátku prosince – paní 

Milušku Budkovou a Ing. Jiřinu Šavrdo-

vou.

A nesmíme zapomenout ani na speci-

ální přílohu, kterou jsme na počest 

nastávajícího masopustu věnovali míst-

ním restauracím a hospodám.

Snad se vám toto číslo bude líbit 

podobně, jako ta předešlá. V redakci si 

velmi vážíme všech ohlasů i příspěvků, 

jež nám zasíláte, a pomáháte nám tak 

tvořit obsah Zpravodaje, který bude 

skutečnou službou pro občany. 

Zajímavé a přínosné čtení vám přeje

Kateřina Čadilová

V čísle dále najdete:

Vydává Obec Mukařov - ročník 3 - číslo 1 (leden/únor 2017)

www.mukarov.cz

pro Mukařov, Srbín a Žernovku

Obecní zpravodaj

ZDARMA

Z obecního úřadu
Aktuality ze zastupitelstva a téma 

mateřská dovolená na str. 2 a 3

Speciál
Mukařovské restaurace a jejich 

specifika na str. 5 až 8

Víte, že...
Vzpomínky na nedávno zesnulé 

občanky Mukařova na str. 12

Mukařovský poločas
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Zastupitelstvo obce Mukařov (ZO) zasedá jednou měsíčně, zpravidla 
každé druhé úterý v měsíci. Zápisy ze zasedání jsou uveřejňovány na 
úřední desce obce Mukařov a na webových stránkách www.mukarov.cz. 

Z jednání Zastupitelstva obcePředstavujeme 

zastupitele
Ing. Radek Hejduk

zastupitel za SDH Mukařov

Vážení spoluobčané,

píši tento příspěvek 

počátkem nového 

roku, dovolte mi 

proto popřát vám 

v  roce 2017 vše nej-

lepší, hodně štěstí a 

zdraví.

Za dlouhodobý pro-

blém našich obcí, 

který mne léta trápí, považuji odkládání, 

a to nejen bioodpadu, v přiléhajících okra-

jích okolních lesů. Jistě jste si také všimli 

při výletech do lesa, většinou opravdu 

hned zkraje u obecních komunikací a 

cest, nevzhledných hromádek posekané 

trávy, na podzim též jablek, torz zahrad-

ních rostlin a keřů, a v současnosti už 

naštěstí v menší míře, např. popela, nebo 

zbytků stavebních materiálů.

Z dětství si pamatuji, že i hlouběji v lese 

bylo možné narazit například na stará 

kamna apod. Říkal jsem si tehdy, kdo asi 

vážil takovou cestu, aby se zbavil nepo-

třebného haraburdí.

Jsem přesvědčen, že dnes ani v případě 

bioodpadu není třeba klást si nerudov-

skou otázku „Kam s ním?” a řešit problém 

výše uvedeným způsobem, a to bez ohle-

du na možnost postihu dle zákona o pře-

stupcích, ale je možné využít některé z va-

riant, které se nabízejí. Je zde možnost 

pořídit si nádobu 120, nebo 240 l na bio-

odpad s pravidelným odvozem, dále mož-

nost odvozu přímo do sběrny bioodpadů 

v ulici Na Dolách, případně využití kontej-

nerů, ať už pravidelně přistavovaných dle 

rozpisu v obcích, nebo v případě většího 

objemu přistaveného na objednání. 

Nezapomínejme také na kompostování, 

mulčování a jiné způsoby zpracování 

umožňující využití bioodpadu přímo na 

zahradě.

Měli bychom si uvědomit, že vizitkou 

každého z nás není jen naše upravená a 

opečovávaná zahrada, kterou využíváme 

zpravidla jen my sami, ale i navazující 

okolí, které využívají i další lidé.

A aktuálně ještě k parkování v ulicích, o 

kterém už byla v Obecním zpravodaji 

také zmínka. Pamatujte prosím, že v zim-

ním období se průjezdná šířka někde už 

tak úzkých komunikací zmenší ještě i o 

nakupenou sněhovou nadílku. Kromě 

faktu, že nikdy nevíme, kdy budeme 

potřebovat třeba i pomoc, prohrnuté 

komunikace uvítáme všichni, nebo ne?

Na svém posledním zasedání v roce 2016 

mukařovští zastupitelé vyslechli zprávu 

redakční rady Obecního zpravodaje a schvá-

lili upravené znění zásad jeho vydávání. Dále 

byly projednány a schváleny ceny vodného a 

stočného pro rok 2017, které musely být sta-

noveny v souladu s modelem Státního fondu 

životního prostředí, jakožto poskytovatelem 

dotace na výstavbu vodovodu v Srbíně. Podle 
3

tohoto modelu vycházejí ceny na 45,65 Kč/m  
3za vodné a 45,13 Kč/m  za stočné. Zastupitelé 

schválili také cenovou nabídku společnosti 

Marius Pedersen na svoz komunálního odpa-

du, která je oproti roku 2016 vyšší o necelé 1 %. 

Dalším bodem byl dodatek smlouvy o dílo na 

intenzifikaci čistírny odpadních vod v Mu-

kařově, na kterou obec získala dotaci. Pro reali-

zaci stavby bude nutno vybudovat přečerpáva-

cí zařízení, které zajistí odtok odpadních vod po 

dobu úprav hlavní trasy. Toto zařízení se bude 

využívat i po dokončení stavby pro údržbu čis-

tírny.

Zastupitelé schválili rozpočtové provizorium na 

leden 2017, aby obec mohla fungovat, než 

bude schválen nový rozpočet. Vyslechli infor-

maci o jednání s obcí Svojetice, které byla vypo-

vězena smlouva o společném školském obvo-

du, protože Svojetice nepřistoupily na podmín-

ky spolufinancování nové školní budovy. 

Jednalo se také o stavu staré budovy mateř-

ské školy, která bude potřebovat rekonstrukci, 

zejména, pokud jde o kanalizaci. Požární pre-

ventista obce František Průžek informoval o zjiš-

těném stavu požárně bezpečnostních opat-

ření v budovách ve vlastnictví obce a zmínil i 

přetrvávající problémy s nezodpovědným par-

kováním vozidel v ulicích zmínil spalování látek 

nadměrně znečišťujících ovzduší, které je podle 

nového zákona postižitelné, a složitou dopravní 

situaci u základní školy v ranních hodinách.

V závěru zasedání přednesla koordinátorka pro-

jektu Kulturního a komunitního centra 

Mukařov Kateřina Čadilová zprávu o aktivitách 

v budově v Příčné 61, kde od října 2016 běží  

více než 20 kroužků a programů pro všechny 

věkové kategorie – od batolat po seniory, a dále 

i jednorázové akce. Skvěle v nových prostorách 

funguje i obecní knihovna a připravuje se kan-

celář sociálních služeb.

Lednové zasedání mělo program nabitý schva-

lováním dokumentů platných od nového roku.  

Vedle ročního rozpočtu tak zastupitelé schváli-

li i rozpočtový výhled na období 2017–2026, 

Místní plán obnovy vesnice na rok 2017 – 

strategický dokument, který shromažďuje veš-

keré projektové záměry, veřejnoprávní smlouvy 

o zajištění požární ochrany se sborem dobro-

volných hasičů v Mukařově i na Žernovce a 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací spol-

kům působícím v obci. 

Starosta SDH Mukařov přednesl zastupitelům 

výroční zprávu o činnosti sboru v roce 2016 a 

zastupitelů následně schválili i záměr podání 

žádosti o dotaci na dofinancování nového 

dopravního vozidla. 

Byly schváleny ceny svozu komunálního 

odpadu v roce 2017, které pro občany zůstáva-

jí ve stejné výši jako v roce 2017. Schválen byl i 

nový podíl obce ve svazku obcí Region Jih, který 

se odvíjí od předpokládaného odběru vody. 

Hlavním bodem jednání zastupitelstva ale 

nesporně bylo schválení a vyhlášení nového 

územního plánu obce Mukařov, který vstou-

pí v platnost po čtrnáctidenní lhůtě vyvěšení na 

úřední desce obce. Jedná se o zásadní doku-

ment, jenž nově upravuje stavební činnost 

v Mukařově, Srbíně i Žernovce. 

Kateřina Čadilová

Mukařovský poločas

důstojné oslavy 700. výročí první zmínky o 

obci Mukařov, které nás čekají v roce 2018. 

Rádi bychom při této příležitosti přispěli ke 

zkulturnění návsi – počítá se například s n-

ovým povrchem a úpravou studny a jejího 

okolí. V rámci oslav proběhnou i další akce, 

program je ale zatím ještě ve stádiu příprav.

V každém případě pokládám za dobrou zprá-

vu i to, že v navrženém rozpočtu na rok 2017 

byla vyčleněna podstatně vyšší částka na 

opravy obecních silnic, což by se mělo proje-

vit na jejich kvalitě. Počítá se i s dalším rozší-

řením osvětlení a dopravně bezpečnostních 

opatření, která se nestihla realizovat v minu-

lém roce, jako je nasvětlení přechodů, zlep-

šení dopravního značení nebo měřiče rych-

losti.

Dokončení ze strany 1 Zastupitelstvo rovněž podpořilo pořízení 

nového vozidla pro požární jednotku sboru 

dobrovolných hasičů Mukařov – jedná se o 

zásahové dopravní vozidlo, na něž byla 

schválena dotace z Ministerstva vnitra, která 

činí asi 50 % nákladů. Na spolufinancování se 

obec pokusí získat příspěvek ze Středo-

českého kraje, který připravuje nové progra-

my, jež mají obcím pomáhat právě v podob-

ných případech.

Z uvedeného výčtu plyne, že rok 2017 bude 

pro Mukařov neméně důležitý, náročný a 

bohatý na události, jako byl rok 2016. Všem 

spoluobčanům přeji, abychom si, až se za 

ním budeme zase ohlížet, mohli říci i to, že to 

byl rok dobrý, na který budeme rádi vzpomí-

nat.

Rudolf Semanský, starosta obce Mukařov
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Mateřská dovolená
V rubrice Aktuální téma se vracíme k problematice sociálních dávek, kterou jsme započali v pátém čísle loňského roku. 

Dnes se pokusíme přiblížit  problematiku mateřské dovolené, správně peněžité pomoci v mateřství. Ta patří mezi dávky 

nemocenského pojištění a je tedy vázána na účast na nemocenském pojištění v zaměstnání nebo při podnikání.

svému zaměstnavateli, který ji odešle 

příslušné Správě sociálního zabezpeče-

ní. Jste-li OSVČ, musíte žádost předat 

přímo příslušné Správě sociálního 

zabezpečení.

5. Pokud z nějakého důvodu podmínky 

nesplňujete, můžete alespoň čerpat 

rodičovský příspěvek, jehož výši určí 

stát.

6. Na mateřskou dovolenou může nastou-

pit i otec, ale nejdříve od začátku 7. 

týdne života dítěte a minimálně na 

sedm kalendářních dnů a na základě 

písemné dohody s matkou dítěte.

Mohu si na mateřské dovolené přivydě-

lat?

Na mateřské dovolené si můžete přivydě-

lat, ale až po šestinedělí. Možnost výdělku 

není nijak omezena a nemá vliv na výši a 

Kdy mohu nastoupit na mateřskou dovo-

lenou?

Na mateřskou dovolenou můžete nastou-

pit 6 až 8 týdnů před termínem porodu. 

V případě, že porodíte předčasně, 

počítá se mateřská dovolená ode 

dne nástupu na mateřskou až do 

uplynutí 28 týdnů.

Vyčerpáte-li však z mateřské dovo-

lené méně než 6 týdnů z nějakého 

jiného důvodu, náleží vám peněžitá 

pomoc v mateřství ode dne porodu 

pouze do uplynutí 22 týdnů (u dvoj-

čat, trojčat a vícerčat se její vypláce-

ní prodlužuje na 37 týdnů).

Podmínky vyplácení peněžité pomoci:

1. V okamžiku nástupu na mateřskou 

dovolenou musíte mít nemocenské 

pojištění. To znamená, že jste buď 

zaměstnaná, nebo v ochranné lhůtě, 

která trvá 180 dnů od zániku nemocen-

ského pojištění.

2. Před nástupem na mateřskou dovole-

nou si platíte nemocenské pojištění ale-

spoň 270 dní  v uplynulých dvou letech.

3. Jste-li OSVČ, musíte se též účastnit 

nemocenského pojištění, a to také ale-

spoň 270 dní v uplynulých dvou letech.

4. Žádanka o peněžitou pomoc v mateřství 

má předepsaný formát. Vystaví ji váš 

ošetřující lékař, vy ji poté odevzdáte 

vyplácení dávky. Ale:

- nesmíte vykonávat stejnou činnost, ze 

které vám plyne nárok na podporu, 

- můžete pracovat pouze jako OSVČ nebo 

na dohodu mimo pracovní 

poměr,

- totéž  platí i pro práci vašeho 

zaměstnavatele .

Výše peněžité pomoci v mateřství

Výše peněžité pomoci činí 70 % 

redukovaného denního vyměřova-

cího základu za kalendářní den. 

Denní vyměřovací základ se zjistí 

tak, že se váš příjem za posledních 

12 kalendářních měsíců dělí poč-

tem „započitatelných“ kalendářních dnů 

připadajících na toto rozhodné období. 

Takto stanovený průměrný denní příjem 

podléhá redukci, která se provede násle-

dujícím způsobem:

- částka do první redukce se počítá 100 %

- z částky nad první redukční hranicí do 

druhé redukční hranice se počítá 60 %

- z částky nad druhou redukční hranicí do 

třetí redukční hranice se počítá 30 % 

- k částce nad třetí redukční hranicí se 

nepřiblíží.

Zpracovala Eva Hegyiová

Čerpáno z:  www.penize.cz, www.mpsv.cz, 

www.maminka.cz, www.cssz.cz 

Příklad výpočtu výše peněžité pomoci v mateřství:

Zaměstnankyně nebo žena OSVČ bude mít při hrubé měsíční mzdě 27 250,- Kč nárok na 18 900,- Kč. Podrobný výpočet je uveden v tabulce 

vlevo. V tabulce vpravo uvádíme další příklady výše tzv. mateřské. Více naleznete na www.cssz.cz/nemocenske-pojisteni

VÝPOČET ČÁSTKA Výše mzdy
Měsíční mateřská 

dovolená

Průměrná hrubá měsíční mzda 27 350 Kč 11 000 Kč 7  620 Kč

Neredukovaný denní vyměřovací 

základ (27 350 x 12 měsíců) : 365 dní
899,18 Kč 15 000 Kč 10 380 Kč

První redukční hranice

 (do 942 Kč, ze 100 %)
899, 18 Kč 19 000 Kč 13 140 Kč

Druhá redukční hranice 

(od 942 Kč do 1 412 Kč, ze 60 %)
0,-Kč 23 000 Kč 15 900 Kč

Třetí redukční hranice 

(od 1 412 Kč do 2 824 Kč, ze 30 %)
0,-Kč 27 000 Kč 18 660 Kč

Redukovaný denní vyměřovací základ 

(zaokrouhleno)
900,- Kč 31 000 Kč 20 790 Kč

Denní mateřská dovolená

(900 x 70 %)
630,- Kč 35 000 Kč 22 440 Kč

Měsíční mateřská dovolená

(630,-Kč x 30 dní)
18 900,- Kč 50 000 Kč 26 850 Kč
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Mukařovská hvězda hvězd                                                               
První prosincovou sobotu se konal již tři-

náctý ročník pěvecké soutěže o Mukařov-

skou hvězdu hvězd. Soutěž je určena 

dětem od šesti do patnácti let, které soutě-

ží v několika kategoriích. Soutěž má veliký 

ohlas nejen u dětí, ale i v řadách rodičů, 

neboť kvalita soutěže rok od roku stoupá a 

je o ni veliký zájem. 

Velké poděkování za hladký průběh patří 

především paní ředitelce Janě Novotné, 

paní Janě Lipkové, která děti doprovází na 

klavír, a paní Kateřině Dinové, jež s dětmi 

připravuje a nacvičuje jejich repertoár v pr-

ůběhu celého roku. Soutěž by se samozřej-

mě nemohla uskutečnit, pokud by s realiza-

cí a organizací nepomohli další pedagogo-

vé z mukařovské školy. Nemalou zásluhu 

mají také sponzoři. Mezi největší patří tra-

dičně obec Mukařov a rodiče žáků.

V letošním roce hodnotila soutěžící tříčlen-

ná porota, a to Jaroslav Vorlíček (člen skupi-

ny Mahagon), Blanka Nitschová a Tereza 

Chovíková (studentka 6. ročníku Pražské 

konzervatoře, obor populární zpěv). 

A jak to všechno dopadlo? 

Absolutní vítězkou se stala Kateřina 

Müllerová. 

Kategorie 1.-2. tříd: 1. místo: Karolína 

Lískovcová, 2. místo: Kristýna Krejčí, 3. mís-

to: Natálie Vítková. 

Kategorie 3.-5. tříd: 1. místo: Natálie 

Pajerová, 2. místo: Filip Richter, 3. místo: 

Marek Mokroluský. 

Kategorie 6.-9. tříd: 1. místo: Matyáš Zeman, 

2.místo: Anna Jakobová, 3.místo: Zuzana 

Müllerová. 

Kategorie dvojic: 1. místo: Zuzana a Kateřina 

Müllerovy, 2. místo: Josef Jiří Šavrda a 

Kateřina Jakobová, 3. místo: Berta Šunková 

a Sára Vaughanová. 

Eva Hegyiová

DiPoNa nadělila seniorům 
adventní představení                                                               
Advent je v našich obcích kouzelným obdo-

bím. O první adventní neděli se na návsích 

rozsvěcí vánoční stromečky, tedy spíše po-

řádné stromy. Tradiční je také vánoční pose-

zení se seniory, které se těší velké oblibě a 

zpravidla se koná třetí adventní víkend.

Řekli jsme si v DiPoNě, že by ty adventní 

neděle mohly být „ o setkávání se “ všechny 

a nabídli jsme obecním úřadům benefiční 

divadelní představení pro seniory. V Mu-

kařově i v Louňovicích, kde využíváme diva-

delní sál v hotelu U sv. Huberta, souhlasili. 

DiPoNa měla zařídit zdarma představení, 

úřady měly o akci informovat obyvatele a 

SDH Mukařov a Žernovka nabídly bezplat-

ný odvoz pro seniory.

A všechno vyšlo tak, jak jsme si společně 

naplánovali. Hráli jsme naše úspěšné před-

stavení Pět dolarů za lásku, byla to již 21. 

repríza. Atmosféra byla příjemná, škoda 

jen menší účasti zejména Mukařovských, 

kde totiž právě naděloval Mikuláš. Tohoto 

představení se účastnili páni starostové 

z obou obcí.

Protože představení mělo úspěch a všichni 

zúčastnění byli spokojení, rádi bychom 

z adventních benefičních představení pro 

seniory vytvořili tradici. 

Eva Brůhová

Vánoční dění ve školce                                                           
Adventní dobu jsme zahájili zdobením vá-

nočního stromu před obecním úřadem, na 

který každé dítě vyrobilo svou ozdobičku. 

5. prosince – jako již tradičně – přišel za 

dětmi Mikuláš i se svým doprovodem. 

S každým malým hříšníkem si pohovořil a 

odměnil ho uhlím či sladkou odměnou. 

Tímto děkujeme žákům ze ZŠ Mukařov, 

kteří nám připravili opravdu velmi pěkné 

dopoledne.

Dlouho očekávané dětmi i rodiči byly besíd-

ky v jednotlivých třídách. Děti předvedly, co 

všechno se od září naučily, zazpívaly i kole-

dy a nakonec se odměnily společně připra-

venou hostinou. 

Rodiče také měli možnost se zapojit do spo-

lečného tvoření s dětmi a mohli si domů 

odnést krásné výrobky. V každé třídě se 

tvořilo něco jiného, např. vánoční stromeč-

ky, svícny, hrnečky atd. Dle ohlasů rodičů se 

jim akce líbila a všechny výtvory byly velmi 

povedené. 

Moc děkujeme všem rodičům, kteří nám 

pomohli s přípravou dobrůtek a sladkostí 

pro děti. Zároveň děkujeme za pomoc při 

spolufinancování vánočních dárků pro 

děti, které jim v posledním adventním 

týdnu přinesl Ježíšek.

V druhé polovině prosince jsme s dětmi 

navštívili ukázku pohádkového betlému 

v budově obce. Děti byly nadšeny z pohád-

kových postaviček, které byly součástí bet-

lému a bylo jich více jak třicet. Každá z těch-

to postav znázorňovala jednu pohádku. 

S dětmi jsme si vyprávěli děj pohádek a 

přibližovali jim charakteristiku postav, 

které jsou součástí pohádkových příběhů. 

Ve třídách pak některé děti nakreslily ob-

rázky, které znázorňují motivy betlému a 

budou vystaveny v místní knihovně.

Měsíc leden je již tradičně měsícem inten-

zivní přípravy předškoláků k zápisu do 

1. třídy. Většina dětí jde k zápisu do místní 

školy. Držíme jim palce! 

Mgr. Helena Müllerová

Další zprávy na straně 9
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TEX-MEX na Budech

Mělo tu být nádraží
Budova, ve které restaurace sídlí, měla 

původně sloužit jako nádražní budova pro 

připravovanou železniční trať. Když z do-

pravní stavby sešlo (prý vinou černokoste-

leckých, kteří s budováním tratě nesouhlasi-

li), sloužil dům různým účelům, byla v něm 

jednu dobu například školka.

Restaurace, jakou známe, tu vznikla v deva-

desátých letech minulého století a postup-

ně vystřídala několik provozovatelů. Firma, 

která si ji pronajala v roce 2013, už od počát-

ku měla s provozováním restaurace potíže. 

Oslovila proto zkušeného provozního 

Martina Hoška, který jim nejprve vytvořil 

originální koncept TEX-MEX restaurace a 

pak pomáhal i s rozjezdem restaurace. Když 

se společnost rozhodla pohostinství opus-

tit, Tex-Mex na Budech od ní převzal a provo-

zuje ho již třetím rokem sám. 

„Neplánoval jsem, že se stanu restauraté-

rem,“ říká Martin Hošek, kterého jsem 

zastihla za barem, když zrovna zaskakoval za 

jednoho ze svých zaměstnanců. „Bydlel 

jsem tu s rodiči od třinácti let", ale pak jsem 

dlouho žil v Praze a myslel jsem si, že tam 

zůstanu už nastálo. Zpátky mě přivedla až 

přítelkyně, kterou naopak město ani trochu 

nelákalo.“ Pan Hošek si postavil dům v Sr-

bíně a pracoval dál v hotelu v Praze, když 

přišla nabídka spolupráce od zmíněné spo-

lečnosti.

Co v okolí nenajdete 
O co šlo v novém konceptu restaurace, se 

kterým Martin Hošek přišel? „V okolí najdete 

pizzerie, čínské restaurace i zájezdní hostin-

ce. Pro originální Tex-Mex kuchyni jste ale 

museli až do Prahy, proto na ni padla moje 

volba,“ vysvětluje pan Hošek. Dalším kro-

kem bylo zpříjemnit pobyt v restauraci pro 

cílovou skupinu, kterou si vybral. „Nešlo mi 

o to, abych tu měl plnou hospodu. Chtěl 

jsem cílit na ty, kteří se chtějí najíst nebo si 

popít v klidu a nestojí o to se s někým překři-

kovat v přeplněném lokále,“ vysvětluje. 

Došlo tedy k zákazu kouření v celé restaura-

ci a také na zdražení piva, které nebylo pro 

dosavadní štamgasty zrovna populárním 

krokem, ale svůj cíl splnilo.

Na webových stránkách restaurace se 

dočtete, že „Tex-Mex” je termín, který v sobě 

skrývá kombinaci regionální americké 

kuchyně, která využívá surovin dostupných 

ve Spojených státech amerických, a kulinár-

ní umění mexické kuchyně. Tato mexicko-

texaská kuchyně je dnes rozší-

řená po celých Státech, ale 

největší oblibě se i nadále těší 

ve svém rodném Texasu. Je 

charakteristická hojným uží-

váním rozteklého sýru, masa, 

převážně hovězího a vepřové-

ho, fazolí, rýže, kukuřičných 

tortil l  a samozřejmě zde 

nesmí chybět proslulé chilli 

papričky.

Na jídelním lístku proto najde-

te především exotické názvy 

jídel jako burritos, fajitas, 

t a c o s  č i  q u e s a d i l l a . 

Opravdovým hitem se ovšem 

celkem nečekaně staly burge-

ry. Na jídelním lístku jich 

najdete deset různých druhů 

včetně kilového burgeru pro 3 až 4 osoby. 

Restaurace je nabízí každý den v době 

obědů za zvýhodněnou cenu a jezdí sem na 

ně lidé z blízkého i dalekého okolí.

Jedním z nich je Vojtěch Urban ze Škvorce, 

kterého jsem tu zastihla, když si zrovna na 

jednom pochutnával. „Zajedu si sem na bur-

ger někdy i třikrát týdně,“ řekl mi Vojtěch. 

„Když si chci tak dobrý dát v Praze, musím 

dlouho hledat nebo hodně zaplatit. Tady mi 

chutnají, cena je přiměřená a navíc tu čepují 

dobrou Plzeň,“ usmívá se Vojtěch.

Tajemstvím místních vyhledávaných  burge-

rů je podle Martina Hoška stoprocentní čers-

tvé hovězí maso od místního řezníka, domá-

cí housky a další ingredience, z nichž některé 

pocházejí přímo z Mexika.

Povánoční úklid
Přes léto bývá na Budech otevřená zahrád-

ka. V zimě tu zas pravidelně každé dva týdny 

v sobotu hraje živá hudba. O dalších akcích a 

novinkách se píše na pravidelně udržova-

ném facebookovém profilu, kde také každý 

může majiteli vzkázat, jakou zkušenost 

v restauraci udělal a zanechat zde své námě-

ty a komentáře.

Po Silvestru prý nastalo v restauraci klidnější 

období. Protože je méně hostů, je více času 

věnovat se hloubkovému úklidu a adminis-

trativě, což ale není právě zábava. „Baví mě, 

když tu všechno klape, když funguje perso-

nál a lidé jsou spokojení. Nejvíc mě otráví, 

když lidé nechtějí pracovat nebo pracují špat-

ně. Teď tu mám dobrý tým, takže můžu být 

spokojený,“ konstatuje Martin Hošek a dodá-

vá: „Přál bych si, abychom tu udrželi kvalitu a 

standard, na který si u nás lidé zvykli. Aby tu 

vždy našli pohodu, příjemnou atmosféru a 

dobré jídlo.“

Petra Batók

Tex-Mex na Budech je název restaurace dříve známé také jako Bašta na Budech. Poslední tři roky ji provozuje Martin Hošek, který 

se rozhodl vyjít svým konceptem vstříc rodinám a těm, kteří si chtějí v klidu vychutnat nevšední chuť texasko-mexické kuchyně.



Obecní zpravodaj (1/2017) Strana 6Speciál: MÍSTNÍ RESTAURACE

Restaurace Montgomery

V současné době se bohužel polévka ani jiné 

jídlo v restauraci Montgomery nehřeje. A 

přitom ještě nedávno se zde připravovaly 

speciality z hovězího, vepřového či kuřecího 

masa, ryby, těstoviny nebo výborné domácí 

karbanátky a každý víkend byl tematicky 

zaměřený na konkrétní druh domácí i světo-

vé kuchyně. Restaurace prochází rekon-

strukcí, a tak vám zde načepují pouze pivo, 

limonádu, uvaří čaj či kávu. K jídlu je nabíze-

na jen tzv. studená kuchyně, ze které si nejví-

ce pochutnáte na utopencích nebo nakláda-

ném hermelínu – specialitě Štěpánky Jaro-

šové, současné provozovatelky restaurace. 

Kdy bude restaurace opět plně funkční, se 

zatím přesně neví. Přitom její historie je 

stará více než jedno století. Její počátky saha-

jí až do roku 1903, kdy zde vznikl zájezdní 

hostinec, především pro místní kameníky.

František Sýkora popisuje v mukařovské 

obecní kronice v roce 1972 kameníky takto: 

„Život kameníků je tvrdý, práce velmi těžká. 

Lidé jsou však otužilí. Skoro z každé rodiny byl 

někdo kameníkem a mnohdy i celá rodina. 

V zimě i v létě pracují venku. … I přes tento tvrdý 

život jsou kameníci rádi veselí, rádi při práci si 

prozpěvují. Ovšem velmi ošklivý zvyk je pití 

lihovin.“

Hostinec pamatuje lepší i horší časy. V roce 

1904 se zde dokonce zakládal Hasičský spo-

lek a v době jeho největší slávy se tady dle 

pamětníků vařilo i dvě stě večeří denně a na 

oběd sem rád chodíval i herec Theodor 

Pištěk.

Po revoluci do té doby obecní hospoda něko-

likrát mění majitele. Je nezbytné zmínit jed-

noho z nich, a to Jana Hence ze Žernovky, 

který ji přestavěl do současné podoby, zřídil 

zde i vinárnu a dal jí název Montgomery – dle 

své oblíbené písničky „V Montgomery bijí 

zvony…“

V současné době je majitelem restaurace 

pan Kozohorský, který restauraci pouze 

pronajímá. Vystřídalo se zde hodně podná-

jemníků, místní asi nejvíce vzpomínají na 

éru Martina Uzla, kdy se tady pořádaly nejen 

kulturní a sportovní akce, ale nechyběly ani 

svatby či silvestrovské párty, na kterých se 

scházela téměř celá vesnice.

Hospůdka leží v samotném srdci obce Žer-

novka a je ideálním výchozím bodem pro 

pěší turistiku nebo cykloturistiku. V létě se 

zde pořádají různé sportovní 

turnaje spojené s příjemným 

posezením na zahrádce. Res-

taurace je vlastně jediným 

místem na Žernovce, kde si 

můžou místní i přespolní 

společně posedět.

I přes ztížené podmínky spo-

jené s přestavbou si restaura-

ce zachovala své oblíbené 

šipkové turnaje, taneční zába-

vy, plesy, a především kultur-

ní odpoledne pro děti, která 

tady pořádají místní hasiči.

Nezapomenutelné jsou mikulášské nadílky 

s „opravdovými“ čerty či velikonoční dílny 

pro malé koledníky. Lidé sem chodí přede-

vším pro dobré točené pivo, dobrou atmo-

sféru a příjemné prostředí. Každý čtvrtek se 

tu pořádají country večery pod vedením 

Václava Navrátila.

Provozní doba restaurace je v současné 

době od 16 do 22 hodin, ale jakmile se zpro-

vozní kuchyně, můžete sem přijít již v 11 

hodin dopoledne.

A plány do budoucna? Štěpánka Jarošová se 

už těší, až bude restaurace plně funkční a 

bude moci opět využít plného potenciálu 

této restaurace. 

První velká „zatěžkávací“ akce nastane už 

25. února, kdy zde budou hasiči z SDH Žer-

novka pořádat tradiční ples.

Tento večer bude podle paní Jarošové výji-

mečný i tím, že si všichni účastníci plesu pro-

hlédnou nově zrekonstruovanou část 

restaurace. Doufá, že se vše stihne… „Neba-

ví mě, když je hospoda prázdná,“ říká. Snad 

k tomu nebude už brzy důvod!

Akce v Montgomery:
ź 25. 2. 2017 od 19:30 ples hasičů 

– k tanci a poslechu hraje Karel 

Emanuel Gott

ź Každý čtvrtek country večery

Eva Hegyiová

… ta naše hospoda, od shora, odspoda, to je pěkné zařízení.  Polívka hřeje se, hostinská 

směje se, že jí pivo dobře pění…
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Jídelna u Aničky

Zachránilo mě, že práce je mým koníčkem
S majitelkou a provozovatelkou Jídelny u 

Aničky, Evou Kořínkovou, hovořím o začát-

cích jejího podnikání v gastronomii v malé 

útulné kanceláři, umístěné za kuchyní. 

Vypráví o tom, že denně jezdila kolem budo-

vy v Pražské ulici v Mukařově, kde kdysi býva-

la čínská restaurace, a nyní zela prázdnotou. 

„Podnikání v různých oborech se věnuji již 

25 let a lákala mě představa zaměřit podni-

katelskou aktivitu na gastronomii. Toužila 

jsem po bufetu nebo něčem podobném. 

Vypátrala jsem majitele objektu a kontakto-

vala jsem ho s úmyslem si budovu prona-

jmout. Zpočátku byl velmi nedůvěřivý, 

neměl dobrou zkušenost s minulými nájem-

ci a o pronájem moc nestál. Nicméně jsem 

ho nakonec přesvědčila a on s pronájmem 

souhlasil,“ popisuje situaci Eva Kořínková a 

pokračuje: „Když jsem vešla dovnitř, bylo 

jasné, že to bude moderní jídelna. Je zde 

solidní zázemí, sklad, velký prostor pro sto-

lování a v létě možnost využití venkovního 

posezení.“ Poté podle jejích slov následova-

lo období uklízení a vybavování kuchyně i 

jídelny. Jídelna poprvé přivítala své strávníky 

loni sedmého března. První zákazník dostal 

vše zdarma. Prý je to host, který od té doby 

chodí denně a kupuje si jídlo i s sebou domů.

Anička je dcera
Eva Kořínková neměla s podnikáním v gastr-

onomii žádné zkušenosti, avšak spoléhala 

na synovce, profesionálního kuchaře, který 

ji inspiroval a pomohl provoz jídelny nastar-

tovat. Dalším důležitým a nezastupitelným 

člověkem je tu bratr paní Kořínkové, který je 

provozní, a maminka, která vyřizuje telefo-

nické objednávky jídel a pomáhá v kancelá-

ři. „Jsme semknutá rodina, máme se rádi, 

respektujeme se, vzájemně si pomáháme a 

nyní spolu pracujeme,“ pochvaluje si situaci 

Eva Kořínková. Jídelna nese jméno její čtr-

náctileté dcery, která se do rodinné spolu-

práce jednou možná také zapojí. 

Výhodou je poloha jídelny na hlavní silnici, 

díky níž si své zákazníky velmi brzy našla a 

nebylo potřeba ji ani nijak moc propagovat. 

Kromě jednorázové inzerce v říčanském 

Kurýru žádná reklama na jídelnu nikde neby-

la. 

V současné době je kapacita jídelny naplně-

na, provozovna zaměstnává celkem sedm 

lidí včetně majitelky, která zdaleka jen nepři-

hlíží, ale především je všude a pořád. „Ráno 

vstávám kolem půl čtvrté, od půl páté se 

začíná vařit, tak nastupuji s kuchaři, abych 

měla přehled, a kdyby bylo potřeba něco do-

koupit. Domů se vracím kolem páté, šesté 

hodiny, někdy i později. Usínám kolem půl 

d e v á t é  v e č e r . 

Dovolenou jsem měla 

loni jen tři dny. Práce 

mě ale baví a dá se říci, 

že je zároveň mým 

koníčkem, takže to mě 

zachraňuje. Na nic jiné-

ho už však nemám čas 

ani energii, jak mám 

chvilku volna, věnuji se 

dceři, domácnosti a 

zahradě , “  ř íká  Eva 

Kořínková. 

Jak se tvoří jídelníček? 
To bylo něco, co mě 

hodně zajímalo, proto-

že vím, že při každo-

denním vaření teplých jídel často dojde 

inspirace. Eva Ko-řínková říká, že tvorba 

jídelníčku je jedna z nejnáročnějších věcí. 

Jídelní lístek se tvoří týden do-předu, posílá 

se do firem, které si jídlo objednávají, a 

denně je v nabídce pět různých druhů hoto-

vek. Jídla se nesmí opakovat po dobu jedno-

ho měsíce, aby se takzvaně nepřejedla. 

Zároveň by měly být každý den v nabídce 

pokrmy s různou přílohou – brambory, rýže, 

knedlík a jedno jídlo bezmasé nebo sladké. K 

tomu dezert, kompot nebo salát. „Něco 

vymyslím sama a také se hodně inspiruji na 

internetu, dívám se, co vaří v různých 

restauracích, a každý týden musím sestavit 

pětadvacet kompletních obědů,“ říká Eva 

Kořínková. Zdůrazňuje přitom, že se zamě-

řuje hlavně na tradiční českou kuchyni, že se 

snaží vařit zdravě a poctivě, jídlo méně solí, 

nepoužívají glutamáty, maggi ani sojovou 

omáčku. Každé ráno přivezou čerstvé maso, 

nepoužívají žádné polotovary, pouze výji-

mečně, všechno vaří sami. 

Oproti loňskému roku se letos zvedl počet 

strávníků asi na dvojnásobek, ale přesný 

počet obědů, které je potřeba uvařit, se 

nedá odhadnout. Projevuje se tu i sezón-

nost, kdy v létě do jídelny zavítají chataři, 

výletníci, turisté, cyklisté, ale zase si méně 

objednávají firmy, protože je čas dovole-

ných. Loni v létě zavítal do jídelny plný auto-

bus výletníků, kteří denní nabídku zcela 

vyjedli, a bylo potřeba vyvěsit ceduli, že je 

vyprodáno. Pokud jsou menší výkyvy 

v poptávce a chybí jen pár jídel, je na to pro-

vozovna připravena, může narychlo udělat 

smažený sýr, špízy a další rychlé pokrmy.

Štěstí přeje připraveným
Paní Kořínková si pochvaluje, že má štěstí na 

lidi, kromě rodiny zde má i další zaměstnan-

ce, s nimiž je spokojená. Těší ji i spokojení 

zákazníci, kteří se vracejí. Radost má ze spo-

lupráce rodiny, v současné době je v jídelně 

na praxi její neteř, která se učí kuchařkou. 

Otevírací doba je v zimě od půl jedenácté do 

půl třetí, v létě do tří. Na mou otázku, zda se 

ve své jídelně i nají, se paní Kořínková poba-

veně usmívá a říká, že občas něco malinko 

uždíbne, ale raději si dá housku s máslem 

nebo pizzu. Zkrátka něco, co se u nich neva-

ří, protože je „načuchaná” výparů ažaž. A 

doma? Prý prázdná lednice, i zde platí, že 

kovářova kobyla chodí bosa.

Kromě týdenního provozu se stává, že si 

některé okolní restaurace a podniky objed-

nají speciální jídla na víkend, a to pak s brat-

rem mají mimořádné směny a vaří i o víken-

du, protože zaměstnanci potřebují odpočí-

vat. Běžný týdenní režim začíná už v neděli 

odpoledne, kdy je potřeba sepsat objednáv-

ky zboží na další týden. Paní Kořínková vypa-

dá nadšeně a šťastně, když se jí ptám, zda je 

něco, čeho lituje, tak odpovídá, že lituje 

toho, že nemůže jezdit na dovolenou s par-

tou a se svým bratrem, protože jeden z nich 

musí být vždy v jídelně. Trochu ji také trápí 

malá kapacita parkoviště, v dnešní uspěcha-

né době 90 procent zákazníků jezdí autem, 

ale zde žádné uspokojivé řešení zatím nena-

šla, aby všem vyhověla. Když dopisuji tenhle 

článek, paní Kořínková již spí, aby mohla 

v půl čtvrté vstát a jít do práce. To já budu mít 

půlnoc. Tak dobrou chuť.

Renáta Kiara Vargová 

Jídelna u Aničky slaví teprve roční narozeniny. Přesto mám pocit, že je v Mukařově mnohem déle. Snad proto, že jsem tam 

několikrát zajela pro oběd, když jsem neměla čas uvařit a hladoví strávníci doma zvonili příbory. 
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Restaurace U kostela

Moje mukařovská paměť sahá do 70. let, 

ale to si v těchto místech hospodu nevyba-

vuji – co tu vlastně tehdy bylo?

V 70. letech tu byla jídelna asi hlavně pro 

zemědělce. Provozoval ji myslím pan Šinde-

lář a pamatuju si, že jsme sem chodívali o 

prázdninách s bratrem na jídlo. A snad už 

tehdy to večer fungovalo jako hospoda. 

Pokud si vybavuji, „kostra“ hospody jako 

taková je až na pár výjimek stejná. Rozšířilo 

se technické zázemí, předělávala se střešní 

krytina, zateplení, fasáda, okna. Proběhla 

výměna výčepního zařízení a kuchyňské 

technologie a v neposlední řadě úprava 

topení na plyn. Po revoluci se tu vystřídalo 

několik provozovatelů, já osobně jsem tu od 

roku 1994, kdy hospodu převzal pan Oldřich 

Malý, který tyto změny postupně prováděl. 

Předtím jsem pracoval v Louňovicích U 

Huberta a ještě předtím v Praze. Tady jsem 

byl do roku 2012 jako zaměstnanec, od roku 

2012 to tu i provozuji. Vždycky, když se mě 

někdo zeptá, jak jsem tady dlouho, říkám – 

podívejte se na dceru. Že se narodila v listo-

padu 1994 si vybavím rychle, ale kolik je to 

let, se nějak čím dál hůř počítá (smích).

Jak byste hospodu U kostela 

charakterizoval?

Jsme tak říkajíc lidovka. Tradičně se tu vařily 

a vaří celoročně obědy pro dělníky, úředníky 

i rodiny. V létě zahrádka pro turisty a cyklisty. 

A nejen v létě – když se podaří zima jako 

letos, tak i v zimě, jelikož jsme blízko turistic-

kých tras. Vždycky jsme vařili klasiku, proto-

že pan šéf, jak jsem říkal panu Malému, razil 

zásadu „dobře se najíst za rozumné peníze“. 

Jídelníček se moc nemění, moje zkušenost 

je, že i když lidi občas chtějí nějakou změnu, 

ve chvíli, kdy zavedené jídlo vyměníme za 

něco nového, hned se po něm někdo bude 

ptát. Takže se držíme osvědčených jídel a 

receptů a těm, kdo si stěžují, že pořád vaří-

me to samé, říkám, a v mekáči snad mají 

pokaždé něco jiného? Je lepší se soustředit 

na to, co jsme schopní udělat dobře. A když 

se domluvíme, dokážeme udělat i třeba ty 

hamburgery. V létě děláme speciality jako 

pečená kolena, uzená žebra nebo pikantní 

bůček.

Co pivo? Všimla jsem si, že vedle koncerno-

vých piv se tu objevila i třeba Chotěboř – jak 

to funguje?

S pivem je to jednoduché, když se dobře 

„uvaří“ ve výrobě. Ale jak se říká, „pivo dělá    

hospodskej“, což znamená, že my jsme ten 

poslední v řadě, kdo může pivo zkazit. Proto 

provádíme sanitaci jednou za 14 dní a prů-

běžně proplach pivního vedení vodou. 

Vždycky jsme tu měli dvě až tři piva a k tomu 

třeba nějaké speciály. Tradičně tu byl vždyc-

ky regionální popovický Kozel a Plzeň, kte-

rou lidi chtějí. Díky tomu, že dneska je to 

všechno jeden koncern, mám možnost zkou-

šet i další jejich piva. Ale občas 

narazíme na to, že něco nejde. To 

je důvod, proč už nemáme 

Gambrinus, který se tady točil 

léta. Vyzkoušeli jsme víc druhů 

piv a vyhrála desítka z Chotěboře. 

Místo jednoho speciálu teď točí-

me i limonádu  ZONku. Plzeň 

nabízí různé speciály – říkají 

tomu „volba sládků“ a každý 

měsíc dodávají j iné pivo. 

Všeobecně je dnes piv na výběr 

hodně, je to vždy jen otázka 

peněz a chutě. Nebereme všech-

no – vždycky pivo chutnám já, 

protože když se neprodá, někdo ho musí 

vypít (smích). Ale už asi umím odhadnout, 

jaké chutě mají naši hosté. 

Konají se U kostela nějaké pravidelné akce?

Pravidelně se tu koná tradiční předvánoční 

posezení seniorů a pár třídních srazů. Na 

objednávku tu pořádáme oslavy narozenin, 

srazy spolků, a protože jsme blízko kostela a 

hřbitova, k životu patří i smuteční posezení. 

Nepravidelně se tu konají country večery. 

Jak se domluví muzikanti, aby měli čas.  

A jak vidíte budoucnost? 

„Přežít“ (smích). Samozřejmě se snažíme 

postupně modernizovat vybavení i prostře-

dí pro hosty. Ale dělat dlouhodobé plány je 

těžké, to vím už od doby, kdy jsem začal pod-

nikat a hospodu převzal na sebe – do dvou 

měsíců byla prohibice. Dneska je úspěch už 

jenom vyhovět všem zákonům a předpisům. 

To jste mi nahrál na otázku – co tolik sledo-

vaná EET?

Co vám k tomu mám říct? Systém výběru 

daní je takový, jaký je, a my se mu musíme 

podřídit. Tohle povolání jsem začal dělat i 

proto, že se tak říkajíc vracím ke kořenům. 

Moje babička s dědou měli v padesátých 

letech v Mukařově hospodu. I po více než 

dvaceti letech mě baví být mezi lidmi, dívat 

se, jak jim chutná či nechutná, jak jsou spo-

kojení či ne. Dnes si ale někdy připadám 

spíše pracovník v IT. To v malých hospodách, 

jako jsme my, může těžko fungovat. Ale pere-

me se s tím, i když čas, který nás to stojí 

navíc, nakonec budou muset zaplatit hosté 

– ať už přímo v ceně jídla a pití, nebo v tom, 

že se jim prostě nemůžeme tolik věnovat.

Díky za rozhovor. 

Kateřina Čadilová 

Hospoda U kostela má otevřeno denně od 10 do 22 

hodin, hotovky jsou k mání od 11 hodin. 

Aktuální menu najdete na www.hotovkyricany.cz. Do 

9:00 je možné objednat i dovoz oběda. Za příznivého 

počasí je k dispozici klidná zahrádka s dětským hřištěm.

Mukařovská restaurace U kostela není ani tak u kostela, jako u obecního úřadu a u pošty, tedy v samém centru obce. I když její 

exteriér moc historicky nevypadá, funguje už řadu let a po zbourání starého hostince na Budech převzala přirozeně funkci obecní 

hospody – tedy zařízení skoro tak důležitého, jako ten úřad a pošta. O radostech a strastech provozování takové „instituce“ jsem si 

povídala s osobou nejpovolanější, provozovatelem a odpovědným vedoucím Petrem Březinou.
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Kluk ze Srbína mistrem 
republiky v lezení
Lukáš Mokroluský, srbínský rodák, je už 

v devíti letech velmi úspěšným sportov-

cem. V lezení na umělé stěně se v minulém 

roce stal mistrem republiky v lezení na rych-

lost, vicemistrem v lezení na obtížnost a 

vítězem Českého poháru v boulderingu 

(lezení bez lana).

„Lukáš jako malý velice záhy začal lézt na 

všechno, na co se lézt dalo, a tak ve třech 

letech dostal první lezečky, jak se přezdívá 

speciální obuvi na lezení,“ říká Kateřina 

Mokroluská, Lukášova maminka, a dodává, 

že lezení je podle dětských lékařů jeden 

z nejzdravějších sportů pro děti.

S bratrem Lukáš začal trénovat nejprve na 

malé domácí a pak na opravdové lezecké 

stěně. Pak přišel horolezecký oddíl, první 

skály, první závody, první sladká vítězství, 

ale i porážky, a posléze stabilní místo v le-

zecké závodní špičce jeho věkové katego-

rie. Nyní Lukáše trénují rodiče. Kromě úspě-

chů na domácí půdě se Lukáš velmi dobře 

umisťuje i na mezinárodních závodech. 

Lezení, ať na obtížnost, rychlost nebo boul-

der, je pro Lukáše největší radostí. Podle 

slov rodičů se chce Lukáš dál zúčastňovat 

domácích i zahraničních závodů, ale také 

lézt víc a víc ve skalách v přírodě.

Petra Batók

Judo club Orion v Mukařově 
získal titul Mistra 
středočeského kraje
Judistický oddíl Judo club Orion působí v M-

ukařově druhým rokem a už jsme zazna-

menali několik významných úspěchů. 

V loňském roce jsme se zúčastnili 27 závo-

dů, z toho několika mezinárodních, a 2 závo-

dů v Rakousku. V kategorii do 9 let do 25 kg 

jsme získali titul Mistra středočeského kra-

je. Nejzkušenější závodník Šimon se v le-

tošním roce nominoval a reprezentoval nás 

na přeborech České republiky v mladších 

žácích do 34 kg a získal parádní 5. místo 

v ČR! Na závěr roku mezi svátky jsme se 

zúčastnili třídenního soustředění v Rakou-

sku vedeným olympionikem Josefem Rei-

trem. Během roku 2016 se nám oddíl roz-

rostl na dvě skupiny – začátečníky a pokro-

čilé. Skupinka začátečníků se už naučila 

pořádné kotouly, pády a další základy gym-

nastiky, která je nutná pro základní techni-

ky juda. Skupinka pokročilých dětí je o krů-

ček dál. Mnozí mají za sebou první závody, 

na kterých si vyzkoušeli, co se naučili, získa-

li první medaile a poháry. Největší účast 

našich závodníků byla na podzimních závo-

dech ve Vršovicích. Poháry a ocenění jim 

předal olympijský vítěz Lukáš Krpálek. 

V létě jsme se zúčastnili se spřátelenými 

oddíly dvou soustředění judistů. Několik 

dětí zde složilo zkoušky na vyšší pásek. 

Další úspěšné zkoušky proběhly v půlce 

prosince.

V letošním roce nás čeká rozvíjení technik v 

postoji a odvážnější začátečníci si možná 

na závěr školního roku zkusí i první soutěž. 

Ve skupině pokročilých judistů se zaměří-

me na zrychlení jednotlivých technik a byl 

bych rád, kdyby děti měly chuť vyjíždět na 

závody. 

V létě se opět zúčastníme týdenního judis-

tického soustředění se spřátelenými oddí-

ly, kde se kromě juda bude rozvíjet i spor-

tovní všestrannost, plavání a jízda na kole. 

Chci touto cestou moc pochválit naše judis-

ty a judistky za velký kus odvedené práce 

v loňském roce a poděkovat také jejich rodi-

čům, kteří je podporují. 

Lukáš Radimský, trenér Judo clubu Orion

Děti dělají radost dětem aneb 
návštěva v dětském domově                                                               
Dne 19. prosince 2016 jeli zástupci ZŠ 

Mukařov, kteří jsou zároveň členové školní-

ho parlamentu, do dětského domova ve 

Strančicích. Plánované návštěvě předchá-

zela školní sbírka knih, hraček, plyšáků a 

oblečení. Sešlo se tolik věcí, že se to téměř 

nevešlo do kufru minibusu.

Jelo nás dvanáct a cílem cesty bylo udělat 

dětem hezké Vánoce a potěšit je návště-

vou. Když jsme uviděli děti z dětského do-

mova, tak jsme neváhali a začali si s nimi 

hrát. Stavěli jsme z lega různé stavby. 

Pro mě to byl krásný zážitek, na který nikdy 

nezapomenu. Na rozloučenou jsme dětem 

zazpívali koledy. Odpoledne nám rychle 

uteklo, a když jsme měli odjíždět, vůbec se 

nám nechtělo.

Beáta Doleželová, 9 let

Vánoční jarmark v ZŠ
Dne 19. prosince se uskutečnil v základní 

škole tradiční vánoční jarmark. Prodávaly 

se zde dětské výrobky s vánoční tematikou.  

Jarmark zahájil školní pěvecký sbor Ptáčata 

pod vedením paní učitelky Hubové. Jar-

mark byl spojen s prohlídkou školy. Veškerý 

zisk je použit ve prospěch dětí základní 

školy v Mukařově.

Jana Novotná

Tříkrálová sbírka je projevem 
sousedské sounáležitosti                                                              
Během mrazivého lednového víkendu mu-

kařovské děti oblékly královské převleky a 

zpívaly před vrátky místních obyvatel kole-

du "My tři králové jdeme k vám". Tato píseň 

je celkem dlouhá, má 9 slok, což u někte-

rých obzvláště nadšených skupinek letos 

pocítil mnohý dárce, vyběhnul-li z domu na 

mráz bez kabátu. Naštěstí štědré a vlídné 

spoluobčany hřál pocit z dobrého skutku a 

koledníky zase radost z vlídného přijetí a 

darovaných pamlsků. Letos se chodilo kole-

dovat v Mukařově v chatové oblasti kolem 

rybníka, ve staré části, pak v dolní části 

Srbína, v ulicích směrem k Louňovicím, a 

poprvé se jedna nová skupinka vypravila 

také do nové zástavby v Srbíně kolem kraví-

na. K lítosti zúčastněných dětí jsme vzhle-

dem k velkému mrazu neobešli všechny 

ulice, kde jsme v minulosti byli obdarováni. 

Dokončení ze strany 4

Pokračování na straně 10



Říká se, že všechno je „o lidech“. U malých knihoven to platí na sto procent. Knihovník je doslova duší knihovny. 

Mukařovská má to štěstí, že se o ni už několik let stará paní Alexandra Jeriová, díky jejíž péči a energii se daří nejen 

zásobovat mukařovské čtenáře literaturou, ale také proměňovat knihovnu ve skutečné kulturní centrum obce.

Vím, že bydlíš v Praze. Jak to přišlo, že ses 
stala knihovnicí v Mukařově?

V Praze jsem měla náročnou práci, přestože 
jsem měla chvíli před důchodem, podala 
jsem výpověď. Po intenzivním čtení inzerátů 
a absolvování mnoha pohovorů jsem se 
dostala až sem do Mukařova na obecní úřad, 
kde zrovna potřebovali obsadit místo refe-
rentky. Moc se mi tu začalo líbit, ani každo-
denní dojíždění mi nevadilo a vážila jsem si 
přátelského prostředí. Asi po dvou letech 
tehdejší knihovnice paní Minaříková oznámi-
la, že již nemůže svou práci vykonávat. Měla 

jsem radost, že se mohu ujmout 
na tři hodiny týdně místní knihov-
ny.

Co tě na práci v knihovně baví a 
dělá ti radost? 

Na začátku mě nejvíc bavilo, že 
mohu trošku zvelebit zaprášený a 
temný interiér. Měla jsem podpo-
ru kolegů a také paní Izabella 
Halla a její manžel mi vydatně 
pomáhali při natírání regálů a 
jejich lepšího uspořádání.

Začala jsem se více věnovat kni-
hovnické práci, přibývalo čtenářů. 
Po zvážení jsme s vedením obce 
rozšířili výpůjční hodiny, takže od 
té doby je knihovna otevřená 
nejen v úterý odpoledne, ale také 
ve čtvrtek dopoledne i odpoled-
ne.

O nových prostorách v Kulturním 
a komunitním centru, do kterých 
se knihovna přestěhovala v září 
2016, jsme už psali, ale stejně ze 
zeptám, jak tu změnu vnímáš Ty?

Možnost přemístění knihovny 
přišlo jak na zavolanou. Čtená-
řům teď můžeme poskytnout 
opravdové kulturní prostředí, 
s možností pohodlného posezení 
při vybírání knih nebo listování 

v časopisech.

Můžeš popsat, jak taková vesnická knihovna 
funguje? 

Myslím, že do profesionální knihovny máme 
ještě daleko. Vlastní knihovní fond není tak 
obsáhlý, ale přesto se snažím využívat pře-
vážně tzv. výměnných souborů z Benešova a 
Říčan. Celkem máme kolem šesti tisíc svazků. 
Je potřeba doplnit hlavně doporučenou 
školní četbu a začít s přípravami na elektro-
nické zpracování kompletního fondu, což 
vyžaduje alespoň rok mravenčí práce navíc. 

Má knihovna zájem o dary?

Jsem ráda, když mi lidé nabídnou nepoškoze-
né knížky pro předškoláky nebo dětské knihy 
naučné, ale beletrii pro dospělé přijmu jen 
málokdy. Čtenáři si raději půjčují knihy z 
výměnných souborů, které se průběžně 
obměňují.

Na co bys pozvala ty, kdo v naší knihovně 
ještě nebyli? 

V celém objektu se návštěvníci mohou připo-
jit na veřejnou síť Wi-Fi a knihovna přímo 
vyzývá svým uspořádáním k možnosti v klidu 
pracovat na svých zařízeních nebo použít 
zdejší počítač pro veřejnost. V nejbližší době 
bude k dispozici nové technické vybavení a 
zájemci si budou moci za nepatrný poplatek 
vytisknout nebo okopírovat vybrané texty.

A co by mohlo překvapit i stálé čtenáře? 

Myslím, že i v tomto ohledu je výhodou nové 
umístění knihovny. Předpokládáme, že 
postupně bude knihovna využívána také pro 
jiné kulturní akce, jako jsou besedy a před-
nášky nebo promítání filmů. Připravujeme 
nové webové stránky, na kterých budeme 
informovat o novinkách.

Velice nás potěší, když se občané Mukařova i 
ostatních obcí přijdou do knihovny podívat, 
aby sami usoudili, zda naše plány a sny mají 
smysl. 

Děkuji za rozhovor.

Kateřina Čadilová

S Alexandrou Jeriovou o mukařovské Obecní knihovně
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Celkem se letos aktivně v naší obci zapojilo 

20 dětí ve 4 skupinkách v doprovodu rodi-

čů. Každý dům, který s úsměvem otevřel 

dveře, byl označen písmeny K+M+B 2017. 

Už od roku 2010 je pro děti tříkrálová ob-

chůzka Mukařova zajímavým dobrodruž-

stvím a objevováním nových světů dobro-

činnosti a sousedské sounáležitosti.

Pravidla a výtěžek
Koledování se provádí ve skupinkách. 

Každá ze skupinek musí mít jednoho ze 

svých členů jako vedoucího skupinky. Ten 

musí být starší 15 let a během koledování 

má u sebe svůj občanský průkaz a „Průkaz 

vedoucího skupiny koledníků“. Orga-

nizačně jsme se uchýlili pod Farní charitu 

Říčany, která zajišťuje všechna povolení a 

zákonné náležitosti. 

Po ukončení sbírky se kasičky 12. 1. 2017 

otevřely na MěÚ v Říčanech.  Vybraná část-

ka letos činila úctyhodných 14 199 Kč. Pro 

Dokončení ze strany 9 srovnání v roce 2012 to bylo přes 8 tisíc. Za 

loňský rok se vybralo v celé ČR přes 97 mili-

onů korun, za Farní charitu Říčany přes 

67 tisíc korun. 

Z finančních prostředků získaných v Tří-

králové sbírce 2017 podpoří Arcidiecézní 

charita Praha tyto projekty:

1. Poradna Magdala a Azylový dům Gloria 

pro pomoc rodinám s dětmi 

2. Domov pro seniory kardinála Berana 

v Mukařově 

3. Vybudování komunitního centra Farní 

charity Kolín 

4. Charitní nemocnice v Ugandě

Vřelý dík všem dárcům i koledníkům.  

Martina Jakobová

Alexandra Jeriová, starosta Mukařova Rudolf Semanský a 

koordinátorka Mateřského centra Petra Houdková při 

zahájení provozu knihovny v nových prostorách
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dopolední anglická školička 

(věk 3-6 let),

MRŇOUSKOVÉ (hlídání dětí 2-5 let

s programem).

tanečky pro děti 

(věk 3-4 let a 5-6 let),

jóga pro děti, malování pro děti,

logopedie pro děti (věk 3-6 let),

dramatický kroužek (věk 5-6 let),

hudební kroužek (flétna, klavír, 

kytara)

PRO DĚTI 2–6 LET 

KLUBOVNA (řízený program na každé 
odpoledne)

tvořivý kroužek, dramatický kroužek,

modelářský kroužek, zálesák,

věda nás baví, jóga pro děti,

šikula, dobrodruzi,

angličtina pro 3., 4., 5. třídu ZŠ,

němčina pro 1. stupeň ZŠ,

hudební kurzy (flétna, klavír, kytara)

PRO ŠKOLNÍ DĚTI

hrátky s batolátky (6-18 měsíců),

cvičení s Klárkou od 1,5 roku,

keramika pro rodiče s dětmi,

anglická konverzace pro rodiče,

volná herna,

jemná dotyková terapie,

znaková řeč pro batolata

PRO DĚTI S RODIČI

cvičení Brazil butt lift, Pilates,

jóga pro zdravá záda,

Hatha jóga,

jóga pro těhotné,

relaxační a rekondiční cvičení,

angličtina (všechny pokročilosti),

folková a country kytara,

malování a kreslení,

KAVÁRNIČKA,

kino v Potkávárně

PRO DOSPĚLÉ

Naši milí divadelní přátelé, 

v loňském roce jsme se snažili připravit vašim 

dětem pěkná a veselá sobotní odpo-ledne. 

Snažili jsme se připravit dospělým divákům 

příjemné a zajímavé divadelní sobotní večery. 

Snažili jsme se vám zpestřit léto Louňo-vickou 

letní divadelní aktivitou. 

Dělali jsme to po celý loňský rok pro vás 

všechny s nadšením a láskou k divadlu. Bez 

toho to opravdu nejde. Se stejným nadše-ním 

a láskou k divadlu se budeme o totéž snažit v 

roce, který právě začíná. 

Znovu budou sobotní pohádky pro děti. 

Vzhledem k tomu, že máme značný nárůst 

dětských diváků, zkusíme pohádky odehrát ve 

dvou časech, ve 14.00 a v 16.00 hodin. Je to 

pro nás krok do neznáma. Uvidíme.

Chtěli bychom, a budeme se velmi snažit, aby 

si sobotní večerní divadelní večery pro 

dospělé diváky zachovaly svou dosavadní 

úroveň. Představíme amatérské soubory, 

které u nás ještě nehrály. Od souborů vám už 

známých nabídneme nová představení.

Letní prázdninové měsíce budou patřit 

Louňovické letní divadelní aktivitě. Letos již 

pátý ročník. Budeme se snažit zajistit 

podobný žánr představení, který měl velký 

ohlas v loňské aktivitě. Tedy komedie a 

muzikály. 

Určitě bude Divadelní adventní neděle 

s benefičním představením. Snad bude mít 

větší návštěvu než ta loňská. 

Chystáme dvě premiéry. První, pohádka Vílí 

poklad, má už svoji lednovou premiéru za 

sebou. Termín premiéry druhé není ještě 

stanoven. Doufáme, že hororová komedie pro 

dospělé určitě zaujme a bude mít takový 

úspěch, jako našich Pět dolarů za lásku.

Chystáme další novinky a další překvapení. 

Ale o tom psát nebudu. To by pak novinka ani 

překvapení nebylo. 

Eva Brůhová – DiPoNa

Napsali jste nám

online na webu , kde najdete podrobné informace o všech www.kkcm.cz  

kroužcích, kurzech a programech, nebo  v KKCM, Příčná 61, Mukařov osobně

v dopoledních hodinách, nejlépe po domluvě na tel. 773 445 645

ZÁPIS

je společným projektem Obce Mukařov, spolku Mukařov-sko a z.ú. Prosapia.

V objektu na adrese Příčná 61 se konají volnočasové aktivity pro všechny 

věkové kategorie, najdete zde i obecní knihovnu a kancelář sociálních služeb. 

www.kkcm.cz

KULTURNÍ A KOMUNITNÍ CENTRUM MUKAŘOV 

PORADNA A PEČOVATELSKÁ SLUŽBA PROSAPIA 

Sociálně právní poradenství a domácí pečovatelská služba

Kontakt: Mgr. Klára Holická, pondělí–pátek 8:30–16:00 hod. 

na tel.: 775 276 815 nebo e-mailu: klara.holicka@seznam.cz
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Kondolence

V noci na 1. prosince 2016 tiše ve spánku 

zemřela Miluška Budková. 

Paní Budková se narodila 14. srpna1923 

ve Štíhlicích do rodiny Slezákových. 

Vdala se za Jiřího Budku z Mukařova, kde 

pak společně žili. Byla dlouholetou 

členkou Sokola Mukařov, do pozdního 

věku cvičila a udržovala si výbornou 

fyzickou kondici. Pracovala jako kuchař-

ka v místní školní jídelně a v důchodu 

pomáhala v lese sázet stromky a 

pečovat o ně. Od roku 1985 žila jako 

vdova, ale měla kolem sebe svoji rodinu, 

dvě děti, čtyři vnoučata a šest pravnou-

čat. I když už není mezi námi, v srdci své 

rodiny a přátel zůstane napořád.

Dne 2. prosince minulého roku zemřela 

paní Ing. Libuše Šavrdová.

Paní Libuše po celý život milovala nejen 

všechny členy své velké rodiny, ale i 

všechny ostatní lidi, se kterými se 

v průběhu života setkávala. Jejím 

životním krédem bylo rozdávat druhým 

radost a štěstí i za cenu vlastních obětí. 

Měla milosrdné srdce a štědré ruce, 

hnacím motorem jí byla hluboká 

křesťanská víra. Po celý život se ujímala 

ubohých, starých a nemocných, o které 

osobně pečovala nebo je podpírala 

v jejich těžkém údělu praktickou či 

finanční pomocí.

Její život nebyl vždy radostný. S rodiči 

byli vystěhováni z vlastního bytu v Praze 

do Mukařova, protože její otec, důstoj-

ník československé armády, odmítnul 

vstoupit do komunistické strany. Jako 

katolická rodina se zapojili do života 

místní farnosti, kde její otec a později i 

bratr působili až do konce života jako 

varhaníci v kostele. Svým krásným 

zpěvem od mládí účinkovala v kostelním 

chóru.

Ač měla výtvarné nadání, nebylo jí 

umožněno vzdělání v tomto oboru. 

Přesto v této oblasti ve volných chvílích 

pracovala a dávala tak radost ostatním 

lidem a zejména malým dětem svými 

obrázky, plastikami a užitým uměním. 

Vytvářela různé učební pomůcky pro 

mateřské školky, v lese Na Moklině vždy 

s příchodem jara po celé desetiletí umís-

ťovala skřítky a trpaslíky vytvořené ze 

samorostů. Ročně se těchto figurek 

v lese objevilo až 50. Pro všechny malé i 

dospělé návštěvníky lesa bylo jejich 

nalézání obrovským zážitkem. Bohužel 

to také byla příležitost pro zlé a sobecké 

lidi, kteří skřítky v taškách odnášeli. 

Koncem léta tak byli vždy téměř všichni 

skřítci „odejiti“.

Žádné Vánoce se neobešly bez jejích 

betlémů v Mukařově či v Srbíně. Nesma-

zatelná stopa po ní zůstává v kapli 

Sázavského kláštera, pro který namalo-

vala obraz Sázavské madony. V kruhu 

své rodiny prožila plodný a plnohodnot-

ný život naplněný láskou ke svému okolí. 

Vychovala 3 děti, které jí přivedly do 

života 12 vnoučat. Po 4 roky bojovala 

s těžkou a záludnou nemocí v rodinném 

prostředí. Každodenní nepřetržitou 

službu zajišťovali především členové 

rodiny, v posledních měsících s pomocí 

sester Domácí péče z Neratovic, sester 

Domácího hospicu v Benešově, pra-

covnic Pečovatelské služby z Říčan a 

místní praktické lékařky MUDr. Niny  

Trojánkové. Paní Libuše zesnula doma 

v rodinném kruhu v náručí svých nej-

bližších.

Ing. Jiří Šavrda

Kalendárium

Plesová sezóna

25. 2. 2017 – Ples SDH Žernovka 

(restaurace Montgomery)

25. 2. 2017 – Sportovní ples - TJ Sokol 

Mukařov (sokolovna Mukařov)

10. 3. 2017 – Školní ples ZŠ Mukařov 

(sokolovna Mukařov)

Pozvánka na výstavu

Galerie Kotelna v Říčanech připravuje 

výstavu významné české malířky Elišky 

Jakubíčkové. Pod názvem Soucit bude 

zahájena 16. 2. 2017 a potrvá do 18. 2. 

2017.

S hlubokou lítostí oznamujeme, že dne 

12. ledna 2017 zemřela naše dlouholetá 

kolegyně a výborná učitelka Mgr. 

Vladimíra Adámiová. Budeme na ni 

vzpomínat s úctou a láskou. Čest její 

památce.

Vedení ZŠ Mukařov
Blahopřejeme

Významná životní jubilea 
oslavili:

Prosinec 2016

Jaroslava Musilová

Marie Hlavatá

Václav Sláma

Leden 2017

Marie Minaříková

Jaroslava Hnátková

Bohumila Koulová

Zdenek Novotný

Václav Mařík

Josef Lehovec


