
Snad žádnému jinému problému se v naší obci nevěnuje tolik času a pozornosti – na 
jednáních zastupitelstva, v pracovním rozvrhu zaměstnanců obce, i v nejrůznějších 
diskusích mezi občany. Třídění odpadu všeobecně bereme jako pozitivní jev, jenže 
pak přijde ta klasická nerudovská otázka, kam s ním? 

Téma separace odpadu se dostalo opět na 

jednání zastupitelstva – po „apsidě“ u hasi-

čárny na Žernovce se snad konečně podaří 

vyřešit kulturněji i další exponované stání 

kontejnerů, na rohu Zelené a Sportovní ulice 

v Mukařově. Ale to je jen dílčí pokus, který se 

snaží vylepšit dlouhodobě neutěšenou situ-

aci. Vše nasvědčuje tomu, že je potřeba najít 

systémové řešení.

Konkrétní alternativou k současnému systé-

mu sběrných kontejnerů je distribuce nádob 

na separovaný odpad přímo do domácností. 

Znamenalo by to, že vedle „černé“ popelnice 

bychom mohli mít u domu i žlutou a mod-

rou. Ne každý má na to odpovídající prosto-

ry, ale výhody jsou nasnadě – nádoby by tak 

měly své „správce“ a odpadl by jev, který je 

podle všeho asi nejpalčivějším problémem 

Mukařova. Množství separovaného odpadu, 

které se u nás každý týden vyveze, výrazně 

převyšuje odhadovanou průměrnou pro-

dukci na hlavu. Vysvětlení není složité, 

Mukařov je spádovou i tranzitní obcí, řada 

stanovišť kontejnerů – viz to již zmiňované 

v Zelené nebo v Obecní ulici – je dobře 

dostupných. A to nahrává zejména firemním 

„odkládačům“, kteří přestupují platné před-

pisy hned dvakrát, protože své odpady by 

měli likvidovat nejen ve své obci, ale přede-

vším do svých vlastních nádob, jak to podni-

katelům ukládá zákon o odpadech.

S problémy s odpadem – komunálním i tím 

separovaným – se přirozeně nepotýkáme 

jen v Mukařově. Je to jeden ze závažných 

důsledků konzumního způsobu života tak-

zvaně vyspělého světa. Nedávno byla zveřej-

něna studie vědců z Univerzity v Britské 

Kolumbii, která dochází k jasným závěrům – 

lidé jsou pohodlní, a proto čím blíže mají 

možnost odkládat tříděný odpad, tím lepší 

jsou výsledky. (Pokus spočíval ve srovnání 

výsledků třídění odpadu včetně kompostu 

při různém umístění nádob v rámci domu. Ti, 

ážení a milí čtenáři, příroda 

Vnabírá obrátky, jaro se řítí do 

léta a děti místo na závěrečné 

písemky už myslí jenom na prázdniny. 

Třetí letošní číslo Obecního zpravodaje 

je snad stejně pestré, jako květiny 

všude kolem nás, a každý si v něm 

najde něco zajímavého. 

Úvodní článek je o tom, že barevnější 

by mohly brzy být i popelnice u našich 

domů. Na stránce věnované zprávám 

z obecního úřadu znovu připomínáme 

možnost odvozu bioodpadu na k tomu 

určený sběrný dvůr. 

Nové informace jsou připraveny i pro 

ty, kdo netrpělivě vyhlížejí novou vodo-

vodní přípojku.

Aktuální téma podrobně seznamuje 

s připravovanou nabídkou sociálních 

služeb přímo v obci, která pamatuje na 

každého, kdo se ocitne v situaci, kterou 

nedokáže řešit vlastními silami. 

Zprávy z obce jsou opět většinou o 

dětech a jejich aktivitách, ale také o 

tom, co předcházelo tradičnímu pálení 

čarodějnic u vzrostlé májky. Nejen na 

stránky zpravodaje, ale také do lesa na 

Moklině se vrací skřítkové ze samoros-

tů – krásný nápad zesnulé paní Šavrdo-

vé oživily maminky navštěvující 

Kulturní a komunitní centrum.

Obsáhlý rozhovor je vyznáním nadše-

né ochotnice Evy Brůhové z lásky k di-

vadlu i k práci s dětmi. Na ty myslí i 

Šárka Gill, která je učí přirozenému 

pohybu v přírodě a dokáže je motivo-

vat k pravidelnému běhání.

Speciál jsme věnovali představení maji-

telů místních obchodů a také nahléd-

nutí do exkluzivního prostředí restau-

race a hotelu Mlýn Pataki na Žernovce.

Poslední stránka přináší vedle gratula-

cí i prázdninové pozvánky. 

Krásné slunné dny a zajímavé čtení 

vám přeje

Kateřina Čadilová 

V čísle dále najdete:
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Kontejnery 

na bioodpad
Vedle prakticky neomezené možnosti 

odkládání bioodpadu do k tomu urče-

ného sběrného dvora mohou občané 

Mukařova, Srbína a Žernovky už druhý 

rok využívat i pravidelně přistavovaný 

kontejner.

Aby se tato služba co nejvíce přiblížila 

občanům, kteří nemají možnost biood-

pad převážet, postupně se střídá něko-

lik stanovišť – konkrétně jsou to v Mu-

kařově ulice Vodní, Na Moklině a Lesní, 

v  Srbíně Do Chobotu, Písecká a Bla-

touchová a na Žernovce Lomová, K Ryb-

níčku a Horka.

Zároveň je až do 30. 11. v provozu sběr-

ný dvůr bioopadů, který najdete v Srb-

íně, v lokalitě Na Čapiku (pokračování 

ulice Na Dolách).

Provozní doba sběrného dvora bioodpa-

dů:

Středa 11–18 hodin 

(v listopadu do 17 hodin)

Sobota 8–12 hodin

Mobilní kontejner je přistavován 

každé pondělí, vždy postupně v Mu-

kařově (8–8.50 hodin), v Srbíně (9–9.50 

hodin) a na Žernovce (10–10.50 hodin), 

a to v těchto ulicích:

5. 6.  Na Moklině, Písecká, K Rybníčku

12. 6.  Lesní, Blatouchová, Horka 

19. 6.  Vodní, Do Chobotu, Lomová

26. 6.  Na Moklině, Písecká, K Rybníčku

3. 7.  Lesní, Blatouchová, Horka 

10. 7.  Vodní, Do Chobotu, Lomová

17. 7.  Na Moklině, Písecká, K Rybníčku

24. 7.  Lesní, Blatouchová, Horka

31. 7.  Vodní, Do Chobotu, Lomová

7. 8.  Na Moklině, Písecká, K Rybníčku

14. 8. Lesní, Blatouchová, Horka

21. 8.  Vodní, Do Chobotu, Lomová

28. 8.  Na Moklině, Písecká, K Rybníčku

4. 9.  Lesní, Blatouchová, Horka

11. 9. Vodní, Do Chobotu, Lomová

18. 9.  Na Moklině, Písecká, K Rybníčku

25. 9.  Lesní, Blatouchová, Horka

2. 10.  Vodní, Do Chobotu, Lomová

9. 10.  Na Moklině, Písecká, K Rybníčku

16. 10.  Lesní, Blatouchová, Horka

23. 10.  Vodní, Do Chobotu, Lomová

30. 10.  Na Moklině, Písecká, K Rybníčku

6. 11.  Lesní, Blatouchová, Horka

13. 11.  Vodní, Do Chobotu, Lomová

20. 11.  Na Moklině, Písecká, K Rybníčku

27. 11.  Lesní, Blatouchová, Horka

Rozpis přistavování i mapu s přesným 

umístěním kontejnerů najdete na 

www.mukarov.cz.

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 obce

Na dubnovém zasedání zastupitelé vyslechli 

zprávu ředitelky základní školy PaeDr. Jany 

Novotné o průběhu zápisu do prvních tříd. 

Lze lze předpokládat, že všechny děti, které byly 

zapsány, budou moci být přijaty ke školní 

docházce. 

Starosta informoval o dalším vývoji jednání o 

školském obvodu s obcí Svojetice, do nějž 

vstoupil Krajský úřad Středočeského kraje, 

který uznání spádovosti Mukařovu nařídil. 

Mukařov zvažuje další kroky v zájmu prosazení 

svého stanoviska. 

Starosta také informoval o průběhu výběrové-

ho řízení na výměnu oken v prvním patře budo-

vy obecního úřadu. Zastupitelé schválili výsled-

ky výběrového řízení na výměnu oken ve 

staré budově základní školy, která by měla 

proběhnout o letních prázdninách. Schválili 

také podání žádosti o dotaci na Krajský úřad na 

spolufinancování modernizace sociálních 

zařízení ve staré budově mateřské školy. 

Jednalo se také o možnosti výstavby nové tělo-

cvičny pro školu, výsledkem je pověření sta-

rosty, aby zadal zpracování architektonické stu-

die možného umístění a celkového řešení.

Zastupitelé schválili zadání projektu na dokon-

čení chodníku podél Pražské ulice až po 

Lesní a pověřili starostu jednáním s majitelem 

pozemku za Enapem o umístění pevného sta-

noviště kontejnerů na separovaný odpad, které 

by mohlo být monitorováno kamerou.

Na květnovém zasedání se řešily především 

směny a odkupy pozemků a projednávala se 

možnost účasti Mukařova v elektronické aukci 

na svoz komunálního odpadu, který připravuje 

obec Struhařov. 

Kateřina Čadilová

Aktuální informace k chystané výstavbě vodovodu

kdo měli nádoby přímo vedle dveří do bytu, 

třídili o 141 % intenzivněji než ti, kdo mohli 

roztřídit odpad u běžných popelnic. 

Když se ale podíváme na právě probíhající 

anketu na webových stránkách obce 

Mukařov, žádné velké nadšení z distribuce 

nádob do domácností tam nenajdeme. 

Jejich příznivci sice celkem dosahují 54 % 

respondentů, ale z nich dvě třetiny by nádo-

by braly jen tehdy, kdyby byly zdarma, což asi 

v praxi není pravděpodobné. 19 % občanů 

vyhovují současná kontejnerová stání a 

celých 27 % odpad netřídí vůbec.

Při představě, jaké hory odpadu jenom naše 

obec ročně vyprodukuje, když všechny nádo-

by na plasty a papír jsou vyváženy dvakrát 

Dokončení ze strany 1 týdně, se mi neodbytně vkrádá zásadnější 

pochybnost. Opravdu toho potřebujeme 

tolik vyhazovat? V anglosaském světě se už 

nějaký čas razí iniciativa proti odpadu sym-

bolizovaná pěti R – Refuse, Reuse, Reduce, 

Recycle (or Repair), Rot – tedy česky odmítni, 

použij znovu, omez, recykluj nebo oprav a 

kompostuj. Je-li nám zatěžko ujít několik 

metrů ke speciální nádobě, je představa, že 

bychom měli chodit do obchodu s vlastními 

sáčky a od pohodlných plastů ustoupit k 

vratnému sklu, asi těžko přijatelná, ale náso-

bilka je neúprosná. Zatím vyznavači pěti R 

působí spíše výstředně, ale přibývá jich a 

časem to bude možná nezbytnost.

Kateřina Čadilová,

zastupitelka a členka Rady obce

V současné době probíhá kompletace zadá-

vací dokumentace pro výběr zhotovitele 

stavby. Její součástí je též dokumentace pro 

jednotlivé domovní přípojky, u kterých jsou 

dokončovány výkresy a připravovány smlou-

vy pro vlastníky nemovitostí k zajištění reali-

zace výstavby. Smlouvy, i se zákresem přípoj-

ky, budou poté rozeslány na vlastníky (z tech-

nických důvodů vždy jednotlivě každému 

smlouva zvlášť – i v případě spoluvlastnictví). 

U spoluvlastníků je nezbytné, aby se stav-

bou souhlasili a smlouvu podepsanou 

vrátili obec všichni.

Důležitým bodem je kromě detailů výstavby 

také závazek vlastníků nemovitosti dokládat 

obci doklady o likvidaci odpadních vod. 

Každá napojená nemovitost bude muset na 

obec doložit za každý rok doklady o likvidaci 

odpadních vod v množství, které odpovídá 

roční spotřebě vody v dané domácnosti.  

Tedy ne jeden doklad za rok jako k žádosti 

o dotaci, ale za všechny vývozy, resp. 

všechny nařízené rozbory domácích 

ČOV!. Tento závazek je požadován poskyto-

vatelem dotace a bude nutné jej plnit od 

uvedení stavby do provozu (kolaudace) po 

dobu 10 let. Spoluvlastníci za plnění závazku 

ručí společně a nerozdílně, je ovšem výhod-

né stanovit jednoho, který bude kontaktní 

osobou pro danou nemovitost.

Podrobnější orientační harmonogram 

výstavby bude zveřejněn po podpisu smlou-

vy o dílo.

Ing. Přemysl Zima, místostarosta

Separovaný odpad – věčné téma
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Nabídka sociálních služeb přímo v obci
V prostorách Kulturního a komunitního centra v Mukařově se připravuje pracoviště dvou služeb, odborného sociálního 

poradenství a pečovatelské služby Prosapia.

městnání, v komunikaci s ostatními, zadlu-

žení, nároků na dávky státní sociální pod-

pory nebo sociální dávky vč. pomoci s for-

muláři, a to formou podání informace (o 

platných zákonech a o jiných pomáhajících 

organizacích), rady (hledání možností řeše-

ní, vysvětlování obsahu právních doku-

mentů a dalších listin), pomoci (při zvole-

ném řešení, při sepisování dopisů, návrhů, 

vyplňování formulářů apod.), doprováze-

ní (mimo prostor poradny, být klientovi 

oporou), vyjednávání (v zájmu klienta 

s třetí stranou), naslouchání apod. 

Poradenství funguje prozatím omezeně, 

pro informace se můžete obrátit na Mgr. 

Kláru Holickou, telefonicky v 8:30–15:00 

hodin na číslo 775 276 815, nebo e-mailem 

na soc.sluzby.mukarov@seznam.cz.

Pečovatelská služba
Posláním pečovatelské služby je umožnit 

klientům setrvat co nejdéle doma, v přiro-

zeném prostředí, a to za důstojných pod-

mínek a při zachování vazeb na okolí, rodi-

nu, přátele. Snažíme se tak prodloužit 

právo pro každého žít v přirozeném pro-

středí svého domova. 

Služba je určena pro rodiny s dětmi, jejichž 

situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, 

dospělým osobám, kterým z důvodu věku, 

chronického onemocnění nebo zdravotní-

ho postižení, demence nebo Alzheimerovy 

choroby chybí pomoc jiné osoby nebo 

pomoc s chodem domácnosti a z uvede-

ných důvodů mají sníženou soběstačnost. 

Služba je hrazena v souladu se zákonem 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

v platném znění. Podle platné vyhlášky je 

maximální cena za hodinu práce při posky-

Odborné sociální poradenství
Odborné sociální poradenství bude posky-

továno jednak v prostorách Kulturního a 

komunitního centra, jednak bude i terénní, 

klient bude mít tedy možnost domluvit si 

individuálně schůzku v místě svého bydliš-

tě a mimo úřední hodiny.

Posláním služby odborného sociálního 

poradenství je pomoci každému, kdo se 

ocitne v náročné životní situaci. Poradce 

klientovi pomůže se v situaci lépe oriento-

vat a může jej podpořit při nalezení vhod-

ného způsobu, jak situaci zvládnout. 

Poradenství bude poskytováno bez-

platně, s individuálním přístupem k těm, 

kteří vnímají svou životní situaci jako tíži-

vou a nedokážou, tedy nemohou nebo 

neumí ji řešit vlastními silami. 

Komu bude služba poskytována: 

Osobám v tíživé sociální situaci;·

Rodinám s dítětem/dětmi, neúplným ·

rodinám;

Dětem a mládeži ve věku od 11 do 26 let ·

ohrožené společensky nežádoucími 

jevy;

Seniorům;·

Osobám žijícím v sociálně vyloučených ·

komunitách;

Osobám do 26 let věku opouštějícím ·

školská zařízení pro výkon ústavní péče;

Osobám s poruchou kognitivních funkcí ·

– Alzheimerovou chorobou a jinou for-

mou demence.

Pro lepší představu uvádíme, že se pora-

denství může týkat např. náročných situací 

při rozvodu, problémů v rodině jak mezi 

partnery, tak s dětmi či ostatními členy, 

problémů dětí ve škole, školce či v dalších 

vrstevnických skupinách, problémů v za-

tování pečovatelské služby 130 Kč a stano-

veny jsou i ceny některých výkonů.

Pečovatelská služba obsahuje tyto 

základní činnosti: 

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče ·

o vlastní osobu;

Pomoc při osobní hygieně nebo poskyt-·

nutí podmínek pro osobní hygienu;

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajiš-·

tění stravy;

Pomoc při zajištění chodu domácnosti;·

Zprostředkování kontaktu se společen-·

ským prostředím.

Konkrétně nabízíme:

Pomoc se zajištěním stravy    ·

Dovoz stravy      ·

Příprava stravy      ·

Podání stravy       ·

Příprava nápojů a svačin                ·

Doprovod k lékaři·

Doprovod sanitkou·

Odvoz·

Vyzvednutí u lékaře·

Pomoc s péčí o domácnost    ·

Základní úklid      ·

Kompletní úklid·

Částečný úklid (okna, prach)    ·

Mytí nádobí      ·

Praní a žehlení prádla     ·

Pomoc s nákupem·

Běžné nákupy ·

Velké nákupy·

Pomoc s hygienou·

Ranní hygiena·

Mytí, sprchování·

Koupání·

Služba poskytuje péči a pomoc lidem 

v jejich domácnostech. Do domácností 

posíláme kvalifikované pracovníky, 

pomáháme klientům pečovat o sebe a 

domácnost v takovém rozsahu, který si 

sami určí, a tím přispíváme k udržení jejich 

dosavadního způsobu života.

Podporujeme navazování kontaktů 

uživatelů služeb i mimo jejich domácnost. 

Při zajišťování služby respektujeme 

osobnost uživatele služeb. Dodržujeme a 

garantujeme mlčenlivost o poskytovaných 

službách vůči veřejnosti.

Služba by měla fungovat od června 2017, 

zájemci se mohou obracet na Marcelu 

Uzlovou, telefonicky v době 8:30–15:00 

hodin na 723 122 704, nebo na e-mailem 

na soc.sluzby.mukarov@seznam.cz.

Můžeme vás také navštívit u vás doma.

Za Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu

Mgr. Klára Holická
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Zápis do 1. tříd základní školy
Dne 5. 4. 2017 se od 13 hodin konal zápis do 

1.tříd pro školní rok 2017–2018. Rodiče se 

svými dětmi přicházeli ke škole již od půl 

jedné, a tak byla škola otevřena o něco dříve, 

aby se předešlo velikým frontám. Zpočátku 

se ale akce přece jen frontám nevyhnula.

Dle informací okolních obecních úřadů škola 

očekávala 136 dětí z Mukařova a ostatních 

spádových obcí. Bylo třeba počítat i s děti 

mimospádovými. Bylo tedy předem jasné, 

že bude potřeba otevřít čtyři třídy pro malé 

prvňáčky.

K zápisu se nakonec dostavilo jen 117 dětí.  

Rodiče osmnácti z nich zažádali o odklad, a 

tak výsledným počtem se stalo číslo 98. Pro 

školní rok 2017–2018 mohly být tedy přijaty 

všechny děti, které projevily prostřednictvím 

svých zákonných zástupců zájem se na naší 

škole vzdělávat.

Už se na ně moc těšíme, přivítáme je 4. září 

2017 v 8 hodin.

Jana Novotná, ředitelka ZŠ Mukařov

Zápis do MŠ Mukařov
Zápis do mateřské školy pro školní rok 

2017–2018 se konal 3. května 2017.  K zápisu 

přišlo 62 dětí. Mateřská škola se chystá při-

jmout asi 28 dětí, konečné číslo záleží na 

počtu dětí, které budou mít odklad povinné 

školní docházky. Z Mukařova, Srbína a Žer-

novky se dostavilo přes 40 dětí.

Kritéria pro přijetí do mateřské školy jsou 

následující: Zákonná povinnost – přednost-

ně jsou do MŠ přijímáni žadatelé příslušné-

ho školského obvodu. Předškolní vzdělávání 

je  od 1. 9. 2017 ze zákona povinné (poslední 

rok před zahájením školní docházky). Žada-

tel (dítě) musí mít trvalé bydliště na katastrál-

ním území Mukařov u Říčan, Srbín nebo Žer-

novka. Děti splňující kritérium trvalého byd-

liště podle příslušného školského obvodu 

jsou seřazeny sestupně dle data narození a 

následně přijímány od nejstaršího po 

nejmladší až do naplnění uvolněné kapacity 

MŠ. Děti musí být zdravotně způsobilé, men-

tálně a sociálně zralé pro vstup do předškol-

ního zařízení. V případě volné kapaci-

ty školy jsou přijímány děti, které 

nepatří do příslušného školského 

obvodu.

Rodiče dětí dostali registrační čísla, 

pod kterými jim bude sděleno 

rozhodnutí o přijetí, či nepřijetí. Další 

informace je možné získat na e-

mailu msmukarov@volny.cz nebo na 

webových stránkách

www.msmukarov.estranky.cz 

Zuzana Tůmová, ředitelka MŠ 

Mukařov

Novinky z naší školky
Koncem března jsme si udělali výlet do „pa-

stelkárny“ v Šestajovicích, kde se děti dozvě-

děly, jak se pastelky vyrábějí a dovezly si i 

dáreček pro maminky. Dětem se výlet velice 

líbil a už nyní se těší na další návštěvu „pa-

stelkárny“. Dne 21. 4. jsme s dětmi oslavili 

Den Země. Hovořili jsme o významu přírody, 

její ochraně, třídění odpadů a připravili jsme 

si na zahradě záhon, kde jsme vysázeli různé 

bylinky. Také k nám v dubnu o Velikonocích 

zavítalo Duhové divadlo s pohádkou „Ve-

likonoční vesnička“, která se dětem velice 

líbila. Děti si také vyrobily kraslice a společně 

jsme oslavili tuto krásnou část roku. Duben 

jsme zakončili „Rejem čarodějnic“, sešlo se 

velké množství malých čarodějů a čaroděj-

nic, kteří tančili a rejdili celé dopoledne. 

Poděkování patří maminkám, které nám 

upekly velké množství vynikajících dobrot.

Helena Müllerová, MŠ Mukařov

Další ročník Noci s Andersenem
V pátek 31. 3. 2017 se konal další ročník akce 

Noc s Andersenem. Tohoto večera se sešly 

děti z vybraných tříd 1. stupně, aby strávily 

noc ve škole ve společnosti s knihou. Akce je 

celorepubliková a je věnována jednomu 

z největších pohádkářů, H. Ch. Andersenovi. 

Letošní rok byla tato noc věnována slav-

nému „Čtyřlístku“ – Fifince, Myšpulínovi, 

Bobí-kovi a Pinďovi. Děti večer s paní 

učitelkami společně čtou, povídají si a večer 

prokládají i různými hrami.  Aby neměly 

hlad, maminky napečou sladkosti i jiné 

dobroty. Večer je zpestřen také noční 

bojovou hrou. Na závěr se uloží ke spaní ve 

svých třídách. Ráno v 8 hodin se pak vrátí ke 

svým maminkám a tatínkům. Třídním 

učitelkám jednotlivých tříd pomohly jejich 

kolegyně a spolužáci z vyšších tříd 2. stupně. 

Celá akce se určitě vydařila a už se moc těší-

me na další ročník. Veliké poděkování patří 

všem učitelkám, které se na akci podílejí, a 

zejména pak Kamile Volíkové, která celou 

akci každoročně zaštiťuje.

Jana Novotná, ZŠ Mukařov

Pohádkové bytosti ovládly Srbín
V neděli 21. 5. se poprvé v příjemném jarním 

termínu konal tradiční POchod POhád-

kovým LESem neboli POPOLES. Akci od sdru-

žení Pro Srbín převzalo Kulturní a komunitní 

centrum Mukařov za vydatné pomoci dob-

rovolníků v čele se vznešenou i laskavou 

královnou Danou Gaždovou. 

Na jedno odpoledne se okruh směřující od 

srbínského hřiště mezi poli do skutečného 

lesa u Louňovic zaplnil nejrůznějšími pohád-

kovými postavami, které na patnácti stano-

vištích zkoušely dovednosti i odvahu malých 

účastníků pochodu. Kde se jí nedostávalo, 

odhodlaně vypomohli rodiče, takže v cíli 

mohlo všech 170 řádně zaregistrovaných 

dětí dostat zaslouženou odměnu a společně 

si užít posezení u ohně s buřty i doma peče-

nými koláči, nebo vyzkoušet nově instalova-

né dětské hřiště v Kopretince.

Kateřina Čadilová, Mukařov-sko

Foto: Martin Holický
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Za vůněmi dortů, zákusků a zmrzlin

Michaela Jandová, majitelka cukrárny, stěží 

hledá čas na rozhovor. Každý den je na náku-

pu surovin, poté pomáhá ve výrobně, aktua-

lizuje nabídku sortimentu, z obchodu 

odchází kolem osmé hodiny večer. Na 

schůzku k rozhovoru do Obecního zpravo-

daje přichází paní Jandová s manželem, 

který je na otcovské dovolené s jejich malou 

dcerou. Zároveň však také vypomáhá v pro-

vozu obchodu. 

Cukrářkou celoživotně  

„Cukrářkou jsem se vyučila a celý život pracuji 

v tomto oboru,“ říká úvodem Michaela Jan-

dová. Cukrárna je v Srbíně již čtyři a půl roku 

a začátky prý nebyly snadné. Paní Jandová 

vypráví, že neměla vůbec představu, zda 

bude mít dost zákazníků na to, aby zaplatila 

nájem, elektřinu a suroviny. Díky nabídce 

poctivých výrobků, které se vytvářejí z kvalit-

ních surovin přímo ve výrobně vedle cukrár-

ny, se zákazníci vracejí a noví stále přibývají. 

Sortiment je široký, čítá kolem šedesáti růz-

ných druhů. Nejvíce lidem chutnají větrníky, 

bezé, rakvičky, ale také speciality jako fíkový 

nebo makový dort. „Každý si svůj oblíbený 

kousek najde, občas sortiment obměňujeme o 

nějaké novinky. Receptury na dorty a zákusky 

obvykle vytváří cukrářský technolog a postupy 

výroby se musejí dodržovat poměrně přesně, 

například musí být akorát horké máslo nebo 

čokoláda, aby se spojily, množství surovin se 

přesně odvažuje, a když se něco nepovede, což 

se občas také stane, musí se to vyhodit,“ 

vysvětluje Michaela Jandová.

Domácí výroba zahrnuje pečení korpusů, 

míchání krémů, vaření pudingů (například 

vanilkový z vanilkových lusků), nepoužívají 

se žádné polotovary ani chemické přísady a 

ovoce je vždy čerstvé. 

V cukrárně také najdete čokolády, bonbóny 

a v létě domácí zmrzliny, kterých se aktuálně 

prodává osm druhů. Ovocné zmrzliny se 

přislazují stévií, nikoliv cukrem. Ten se dává 

pouze do smetanových zmrzlin.

Práce jako koníček    
Volného času paní Jandová moc nemá, 

cukrárna má otevřeno i o víkendu, kdy se 

hojně připravují dorty na objednávku, 

zakázky na svatbu, a navíc se pečou domácí 

koláče. „V budoucnu bychom rádi rozšířili 

sortiment ještě o další pekárenské produkty, 

protože je o ně rovněž velký zájem. Také 

uvažujeme o prodeji chlebíčků. Stále však 

narážíme na nedostatečnou kapacitu výrobny, 

loni na Vánoce jsme upekli 500 kilogramů 

cukroví a to jsme si už sáhli na dno,“ říká 

M. Jandová. 

Pokud jede na pár dní na chalupu, stejně 

pracuje po telefonu a objednávání zboží na 

dálku je nepraktické. „Po pár dnech volna se 

mi už zase po práci stýská, takže vlastně ani 

nikam moc nejezdíme. Relaxuji tak, že spím. 

A můj oblíbený zákusek? Buřt nebo špekáček.“   

Renáta Kiara Vargová

Z cukrárny v Srbíně se line sladká vůně až k silnici. Jak by ne, je zde zároveň i výrobna, kde se domácí dobroty vytvářejí.

Chvála tradiční cukrařiny

Sedíme na zahrádce Sladké cesty, která 

vyrábí nejen na objednávku, ale od čtvrtka 

do soboty nabízí i přímý prodej zákusků a 

příjemné posezení u kávy a dalších nápojů. 

Jaká byla vaše cesta ke sladkému řemeslu?

Když jsem byla v osmé třídě, bylo možné si 

podat přihlášku na střední školu. To se mi 

líbilo, nechtěla jsem se už na základce zdržo-

vat. Napřed jsem to zkoušela na hotelovou 

školu, tam mě ale pro velký počet zájemců 

nepřijali. Mně se ale tak nechtělo zůstat 

v devítce, že jsem vzala, co bylo – a naskytla 

se právě cukrářka. Takže to byla náhoda, ale 

v průběhu učení jsem zjistila, že mě to baví. 

Po vyučení jsem zkoušela i jinou práci, ale 

táhlo mě to zpátky k oboru, a tak jsem si 

otevřela výrobnu v Neratovicích, kde jsme 

tehdy bydleli. Také jsem stihla tři mateřské 

dovolené. Stále jsem ale řešila problémy 

s prostory, které jsem měla v pronájmu a 

navíc je postihla povodeň. Utáhnout nájem-

né z cukrařiny není jenom tak. Vzhledem 

k tomu, co všechno musíte umět a znát, a 

kolik času a sil to stojí, brzy zjistíte, že je to 

práce, která se nedělá pro peníze, ale z lásky. 

S manželem jsme hledali možnost, jak vyře-

šit bydlení a zároveň vybudovat vlastní 

výrobnu – a ta se nám naskytla v Mukařově.  

Jak jste tu už dlouho?

Už to budou dva roky. Původně jsem si mys-

lela, že to bude fungovat jako v Neratovicích, 

kde jsem měla jenom výrobnu a výrobky 

jsme sami rozváželi zákazníkům. Ale k tomu 

je potřeba neustále řešit marketing, tvořit a 

distribuovat letáčky, hledat nové zákazníky – 

a já se radši soustředím na vlastní práci. 

Proto jsme zkusili kombinaci – otevřeno 

máme teď od čtvrtka do soboty a jinak vyrá-

bíme na zakázku. V tomhle rozsahu to stí-

hám více méně sama – maminka pomáhá 

s balením a kamarádka občas při prodeji, 

ale víc to rozšiřovat nechci. Takhle je pro mě 

práce pořád hlavně radost a koníček.

Jak byste charakterizovala své výrobky?

Snažím se je dělat tak, jak se dělaly vždy, aby 

byly dobré. Sama mám ráda sladké a pozo-

ruji, že v poslední době to už není v cukrárně 

samozřejmost. Já to dělám tak, jak jsem se 

vyučila. Do nových trendů se nehrnu, i když 

občas ráda zkusím něco, co jsem ještě nedě-

lala. Ale spíš podle vlastní fantazie a chuti 

než podle módy. 

Vloni bylo celé prázdniny zavřeno, letos 

bude také?

Bohužel ano. Je to asi škoda, ale zjistila jsem, 

že Mukařov funguje tak, že se o prázdni-

nách, a třeba i dlouhých víkendech, vylidní. 

Možná, že dřív sem jezdili lidé na léto, ale teď 

je to naopak, tady bydlí a na dovolenou 

jedou jinam, proto se bojím, že bych toho 

moc neprodala. Ale na objednávku fungovat 

budu, takže na rodinné oslavy a párty ráda 

vyrobím cokoliv, co si zákazníci vyberou.

Kateřina Čadilová

Název cukrářství Sladká cesta nenechá nikoho na pochybách, v dortících i drobném pečivu ze Zelené ulice se na cukru nešetří. 

Majitelka Jana Klabíková k nim přidává ještě široký úsměv a spoustu pozitivní energie.

Speciál: MÍSTNÍ PODNIKATELÉ
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Vitamíny z domova i z daleka

Vladimír Budský, původně agronom v země-

dělském družstvu Dubina-Doubravčice,  

vozil svým přátelům a známým brambory a 

jablka od dodavatelů z okolí, které znal díky 

své profesi, odedávna. 

Poptávka v 90. letech postupně narůstala a 

když se k tomu přidal ještě úraz a dlouhodo-

bá pracovní neschopnost, rozhodl se v roce 

1996 Vladimír se svou tehdejší ženou začít 

v tomto oboru podnikat.

Obchod vybudovaný v býva-

lé garáži rodinného domu 

se stal brzy populárním, 

začali se tu stavovat i známí 

umělci z okolí, například 

spisovatel Miroslav Švandr-

lík, hudební skladatel Karel 

Svoboda s manželkou Ven-

dulou, zpěváci Iveta Barto-

šová a Petr Kotvald, manže-

lé Heřmánkovi a ovšem také 

slavný výtvarník Theodor 

Pištěk s rodinou.

Sortiment se rozšiřuje
„U Budských“, jak se prodej-

ně přezdívá, se dnes neprodává jen ovoce a 

zelenina, ale také sudové víno a množství 

potravin, často od místních producentů, 

které Vladimír osobně zná. Teď na jaře a 

v létě tu také pořídíte substráty a různé saze-

nice a semena rostlin. Otevírací doba je dlou-

há, a tak se za pultem často střídá celá rodi-

na, Vladimír s manželkou Helenou i Vladimí-

rovy dcery.

Obchod je srostlý s místním prostředím, 

Budští ochotně poskytují ovoce pro děti na 

množství akcí, jako jsou dětské dny nebo 

lampionové průvody, ještě nikdy prý nikoho 

neodmítli. 

Děti tu pokaždé dostanou malou sladkost, 

když jdou s rodiči nakupovat. Za dobu, co 

obchůdek funguje, jich Vladimír viděl hodně 

vyrůstat. „Holčičky, které sem chodily ještě 

jako malé, tu teď nakupují se svými vlastními 

dětmi,“ usmívá se Vladimír.

Konkurence se Budští nebojí ani v budouc-

nosti. Znají své dodavatele i zákazníky. A 

navíc se chtějí zaměřit více na prodej zdra-

vých potravin, ideálně od místních dodava-

telů.

Petra Batók

Obchůdek Ovoce – zelenina Budský v Pražské ulici nabízí svůj pestrý sortiment lidem z Mukařova i okolí již přes dvacet let. Také 

díky své příhodné poloze neztrácí zákazníky ani v dnešní konkurenci   supermarketů a diskontů.

Splněný sen paní květinářky

Měla jste jako dítě nějakou oblíbenou pro-

fesi? 

Ke květinám jsem tíhla vždycky, měli jsme 

doma zahrádku a chtěla jsem být buď aran-

žérkou, květinářkou nebo cukrářkou. 

Nakonec jsem se vyučila dámskou krejčo-

vou, a pokud mám čas, tak se šití věnuji 

dodnes.

A jak jste se ocitla v květinářství? 

Nejdříve jsem prodávala květiny v Kotvě, 

kde jsem byla zaměstnaná. Dojíždění do 

Prahy z Mukařova však bylo náročné, tak 

jsem si v roce 2002 pronajala prostory 

v Enapu (dnes lékárna, pozn. red.) a deset let 

jsem tam prodávala květiny a dárkové 

předměty. Když se v roce 2012 naskytla 

příležitost pronájmu nebytových prostor 

v Srbíně, tak jsem příliš neváhala a svůj 

obchod jsem přestěhovala sem. 

Jaké kytky máte sama nejraději?       

Mám moc ráda tulipány, ale i gerbery, chry-

zantémy, vlastně všechny květiny. Dnes už 

jsou na trhu všechny druhy květin celoroč-

ně, ale například tulipány mám ráda v obdo-

bí jejich přirozeného květu v přírodě. V létě, 

kdy už není jejich sezóna, mě tolik nelákají. 

Líbí se mi ale například bílé tulipány ve 

vánočních vazbách. 

Prodávají se více vazby nebo jednotlivé kvě-

tiny?     

To se nedá takhle říct, je to různé, ale obecně 

o víkendu je více zájem o vazby, ve všední 

den spíše o jednotlivé květiny. Lidé poptáva-

jí rovněž svatební vazby nebo k významným 

výročím, dále pak vytvářím sezónní aranž-

má, hlavně v období Vánoc. 

Projevuje se nějak sezónnost?   

Určitě ano, velká poptávka je v období kla-

sických svátků, Vánoc, Velikonoc, MDŽ, slaví 

se i Den matek, konec školního roku. Dále 

pak je zájem o květiny v období svátků tra-

dičních ženských jmen, jako Jana, Marie a 

další. Poměrně malá poptávka po květinách 

je v létě. Na jaře se hodně prodávají i rostliny 

v květináčích. 

Máte stálé dodavatele? Kde rostliny naku-

pujete? 

Květiny mi zaváží firmy sem, do obchodu, to 

mám dva větší dodavatele, které neměním. 

Máme dlouhodobě dobré vztahy. V sobotu 

ráno, ale někdy i ve všední dny, jezdím naku-

povat do Prahy do velkoobchodu v Male-

šicích. To znamená vstávat před pátou, 

abych se stihla vrátit do půl deváté, kdy ote-

vírám obchod. 

Jak vypadá váš běžný den? 

Od půl deváté jsem v obchodě, mimo pon-

dělí. Když večer přijdu domů, ráda pracuji na 

zahrádce, vařím, dělám běžné domácí prá-

ce.

Máte nějaké koníčky a máte na ně čas?  

Ráda chodím, takže chůze s hůlkami mě baví 

a nabíjí. 

Děkuji za rozhovor

Renáta Kiara Vargová

Každý místní asi ví, kde je v Srbíně květinářství. Lidé si sem jezdí pro radost z kytiček, ať už ji udělají sami sobě nebo svým blízkým. 

Přinášíme vám rozhovor s majitelkou obchodu, Alenou Šmídovou.    
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Mlýn Pataki

V současné době žije mlýn v tzv. „přerodu“. 

Co to znamená? Nemá stálého kuchaře, a 

tak, pokud byste měli s rodinou či přáteli 

zájem zde příjemně posedět a dobře se 

najíst , musíte se objednat a domluvit menu 

předem.

K dispozici pak budete mít k dobrému jídlu i 

bazén, tenisové kurty či možnost zahrát si 

squash. A to vše v ojedinělém prostředí se 

zahradou, která svým stylem připomíná  

japonskou. 

Objednat si zde můžete svatební hostinu, 

promoce, firemní večírky či jiná slavnostní 

posezení. Sportovci mají k dispozici i zázemí 

k uspořádání nejrůzněj-

ších turnajů – v létě teni-

sový kurt, celoročně 

squashový kurt a bazén.

Kdo by chtěl zůstat déle, 

může si objednat i uby-

tování. Na výběr jsou 

pokoje různých stylů.  

Všechny mají vlastní 

koupelnu s vanou, nád-

herné ručně tkané ko-

berce a na chodbách 

malby a grafiky, které 

doplňují styl penzionu.

Kromě pokojů nabízí 

penzion i patrový apart-

mán s vlastním vcho-

dem a oddělenou za-

hradou. 

Za zmínku stojí i novo-

dobá historie budovy. 

Ta je zajímavá zejména 

proto, že prvotní záměr 

Pavla Patakiho byl zcela 

odlišný od dnešní podo-

by, jak vyplývá z násle-

dujícího rozhovoru.

Za jakým účelem jste 

budovu kupoval?

Původní záměr při koupi budo-

vy byl přestavět ji na výrobní a 

skladovou halu. Teprve v prů-

běhu přestavby mě napadla 

myšlenka, vybudovat zde pen-

zion s restaurací. Penzion jsem 

budoval deset let. V roce 2011 

jsme dokonce získali ocenění 

od Asociace hotelů a penzionů. 

Obdrželi jsme druhé místo. 

Na jakou klientelu se zamě-

řujete?

My nerozlišujeme klientelu. A 

nikdy jsme 

nerozlišovali. Pro nás je 

host každý a každý je 

vítán. Pokud se slušně 

chová.

Máte výjimečnou za-

hradu. Tu jste si navr-

hoval sám nebo vám 

s ní někdo pomáhal?

Zahradu i celý interiér, 

jakož i exteriér jsem si 

navrhoval sám a neu-

stále ho vylepšuji. 

Kdo jezírka a zahradu udržuje, vy?

Ne, já jsem jenom poradce. Hodně mi pomá-

há paní Monika Vostrovská, která pečuje jak 

o jezírka, zahradu, tak i o celý dům.

Co bude určitě čtenáře zajímat, jaké slav-

né osobnosti navštívili váš penzion.

Za zmínku stojí Michal Vieweg , Heidi Janků 

se svým manželem Ivo Pavlíkem, moderátor 

Pavel Zuna, Adéla Gondíková a Jiří Lang-

majer, Ladislav Štaidl, Vendula Pizingerová. 

Celý týden tu dokonce strávil Martin Chodůr 

či Dara Rollinc. Pravidelným hostem býval 

Jiří Růžička s hokejisty Slavie nebo pan 

Zbyšek Pantůček a mnoho dalších.

A plány do budoucna?

Nějakou ideu máme, ale ta se neprozrazuje.  

Nechte se překvapit.

Co říci závěrem? Přijďte, uvidíte, vyzkouší-

te… Určitě se budete rádi vracet.

Eva Hegyiová

V předposledním čísle Obecního zpravodaje jsme celou přílohu věnovali restauracím a hospůdkám v naší obci. Chyběl mezi nimi 

Mlýn Pataki ze Žernovky. Nezapomněli jsme, ale uvěřili tomu, co „se povídá“ – že Mlýn Pataki nefunguje, zavírá se a prodává. Omyl. 

Funguje, nezavírá se, neprodává, nelikviduje. Ale…
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Akademie ZŠ Mukařov
Sešel se rok s rokem a nastala doba, kdy 

Základní škola Mukařov organizuje Aka-

demii, tedy prezentaci talentu a umění svých 

žáků. V loňském roce se nekonala, neboť 

škola slavila otevření nové budovy školy. 

Protože počet žáků školy neustále stoupá (a 

my jsme rádi, že si rodiče naši školu pro své 

děti volí), bylo třeba vyřešit nedostatek pro-

storu pro rodiče, prarodiče i přátele školy. 

Bylo tedy rozhodnuto, že se akademie roz-

dělí do dvou dnů, přičemž 24. 5. předvedou 

své schopnosti děti z 1. stupně, tedy 1.–5. 

tříd., 25. 5. pak nastoupí děti starší, ze 6.–9. 

tříd. 

Bylo pro nás trošku šokem, ale i milým zjiště-

ním, že první den akademie místní sokolov-

na prostorově nestačila. Druhý den již byl 

ideální, sál se naplnil a místa téměř stačila. 

Děkujeme moc všem, že kdo i první den situ-

aci zvládli a vydrželi v těžkých podmínkách 

sledovat, jak se naše děti snaží. Musíme říct, 

že děti byly úžasné! Zazpívaly, zatančily, diva-

dlo zahrály. 

Objevila se zde i varianta mediálně známé 

soutěže Moje tvář má známý hlas a osmá-

kům se opravdu povedla. Karel Jaromír 

Erben by měl jistě radost ze ztvárnění své 

balady Polednice. Bedřich Smetana netušil, 

že jeho skladba Vltava poslouží ke krásnému 

pohybovému ztvárnění našich prvňáčků. Po 

oba dva dny jsme si mohli připomenout 

řadu pohádkových postav. Zjistili jsme, že 

naši školu navštěvuje mnoho šikovných ta-

nečnic! Trochu jsme měli strach z akrobatic-

kých prvků chlapců 5.a 6. třídy. Ale vše dobře 

dopadlo, jsou totiž velmi šikovní! 

Po oba dva dny vystoupila vítězka Muka-

řovské Hvězdy hvězd za rok 2016 Katka 

Müllerová v doprovodu ředitelky školy Jany 

Novotné. Výtěžek celé dvoudenní akce bude 

věnován na financování Dne dětí. 

Na závěr druhého dne se konalo rozloučení 

žáků devátých tříd s naší školou. I když ještě 

není konec června, my víme, že všechny děti 

od nás odejdou, neboť byly všechny přijaty 

na střední školy, které si vybraly. Moc nás to 

těší a myslíme si, že děti i celá škola si zaslou-

ží pochvalu! Rozloučení bylo velmi krásné a 

emotivní, mnohé pohledy byly zamlžené a 

mnozí, včetně paní ředitelky, slzy nezadrželi. 

I to je důkazem toho, že se nám bude po 

těchto dětech velice stýskat. A nakonec – 

akademii navštívilo mnoho bývalých žáků 

školy, a to nás těší dvojnásob. 

Děkujeme za přízeň a hojnou návštěvu a 

těšíme se na setkání při dalších akcích školy.

Jana Novotná, ředitelka ZŠ

Skřítkové z Dámského klubu
Ve středu 24. 5. měl v Kulturním a komunit-

ním centru v Příčné 61 premiéru Dámský 

klub – večerní program pro všechny zájem-

kyně o neformálně pojaté kreativní nebo 

vzdělávací činnosti. Deset účastnic se na 

prvním večeru zdárně pokusilo navázat na 

krásný nápad nedávno předčasně zesnulé 

paní Ing. Libuše Šavrdové, která po několik 

let oživovala les na Moklině skřítky ze samo-

rostů. Už brzy tedy budete moci zahlédnout 

v lese kouzelné bytosti nejen o POPOLESu – 

jen je otázka, jak dlouho tam vydrží.

Kateřina Čadilová, Mukařov-sko

Proběhnout se v lese
Zorganizovala jsem běžecký kroužek pro 

školní děti v Mukařově a okolí, ale máme i 

běhání pro dospělé, kde mohou běhat 

maminky a tatínkové i se svými dětmi.

Běháme každý týden za každého počasí, 

dospělí nebo dospělí s dětmi v pondělí od 

18:00 - 19:00 (v zimním období s čelovkami) 

a běžecký kroužek pro školní děti je každé 

úterý 15:00 - 16:00.

V pondělí si může přijít zaběhat kdokoli – i se 

psem, což je moje specialita, učarovala mi 

disciplína Canicross. V úterý je běhání pouze 

pro přihlášené děti.

Hodinu trávíme střídavě během a hrami. 

Házíme šiškami na cíl, hrajeme na honěnou, 

dobíháme se, přeskakujeme strouhy a stro-

my, posilujeme nohy i ruce a někdy závodí-

me s mým sportovním psem. Obvykle se 

vracíme špinaví od bahna. Běh je zdravá 

aktivita v přírodě za každého počasí. 

Šárka Gill

Celorepublikové závody v taekwon-do 
Letošní první kolo celorepublikového setkání 

členů STM (střediska talentované mládeže) 

se uskutečnilo 13.–14. 5. 2017 ve sportovní 

hale v Ostravě. I přes obrovskou konkurenci 

se všem našim závodníkům podařilo před-

vést skvělé výkony. Mukařovská žákyně 

Kateřina Jakobová vybojovala zlatou medaili 

ze sportovního boje jednotlivců a jako členka 

týmu získala další dvě zlaté medaile. Kačce 

za krásná umístění gratulujeme. 

Všichni zájemci o Taekwon-Do jsou srdečně 

zváni na tréninky, které pravidelně probíhají 

v Mukařově v místní ZŠ každý pátek od 16:30 

do 18:00. Více informací o naší škole Ge-

Baek Hosin Sool najdete na internetových 

stránkách www.tkd.cz.

Aneta Poklopová, 

Ge-Baek Hosin Sool

Zprávy z obce
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Jedenáct statečných – aneb jak jsme vybírali májku

Zodpovědní otcové rodin s nadšením kvito-
vali letošní novinku, kdy jsme zavedli dvě 
výčepní stanoviště pro zlatý mok Plzeň 12° a 
Kozel 11°. Netvořily se fronty, opadla nervo-
zita a na všechny se včas dostalo. V caterin-
govém voze jsme kromě tradičního kuřecího 
steaku nabízeli i pravý hovězí burger v kvali-
tě, na kterou je i McDonald krátký. Nezkla-
mala ani tradiční kapela, která již neodmysli-
telně patří k čarodějnicím v Mukařově.  
Nikdo se nepobil, nikdo nám neukradl máj-
ku, starosta SDH setrval ve funkci, no prostě 
idylka. Jen ta zima byla nepříjemná. 

Nicméně, chci se s vámi podělit o jeden zají-
mavý moment. Napadlo vás, jak vlastně 
probíhá výběr vhodného smrku na májku? 
Zklamu všechny ty, kteří si myslí, že do vyhle-

dávače Google napíšeme 
dovoz májky, a zmáčknu-
t ím t lač í tka ENTER se 
najednou objeví v Mukařo-
vě vhodný smrk ztepilý. 
Bohudík, realita je odlišná 
od té virtuální. Posuďte 
sami.

V pátek 28. dubna, za silné-
ho deště, kdy by člověk ani 
psa nevyhnal ven, se sešlo 
jedenáct statečných hasičů 
a společně, doprovázení 
moderní technikou Multi-
car M31 4x4 a supervýkon-
ným profesionálním trak-
tůrkem Branson, vyrazili do 

zdejšího obecního lesa s jasným zadáním: 
vybrat, pokácet a dopravit na hřiště nejlepší 
smrk vhodný pro májku. Bohužel, v letošním 
roce probíhalo intenzivní čištění obecního 
lesíku od náletových stromů, a tak spousta 
vhodných adeptů nenávratně zmizela 
v ohništích občanů Mukařova a okolí. Asi na 
dvacátý pokus jsme se konečně shodli, že 
toto je ten pravý smrk pro naši májku. Mirek 
Pokorný udělal profesionální řez a smrk se 
poroučel k zemi. Ukázkový pád se ale neko-
nal. Najednou foukl vítr a smrk se nám zaklí-
nil do koruny sousedních stromů a nešel 
k zemi. Co dělat v takové ošemetné situaci? 
Náš velitel Michal si věděl rady. Do kmene 
jsme se opřeli vší silou a najednou smrk ležel 
dole. Další problém patřil do kategorie logis-

tických. Jak z lesa vytáhnout bez poškození 
dvacetimetrový smrk na obecní cestu Dubo-
vá? Opět přišel jednoznačný povel, jedenáct 
statečných se rozestoupilo kolem kmene, ti 
nejsilnější si samozřejmě stoupli ke špičce, a 
nesli jsme strom na cestu. Notně promáčeni 
silným deštěm, zkřehlí zimou, jsme uvítali 
moderní techniku, profesionální supertrak-
tor Branson z vozového parku obecního 
úřadu. S pomocí hydraulického zvedáku 
jsme naložili kmen na robustní Multikáru 
M31 4x4 a v koloně doprovodných vozidel 
jsme zamířili na fotbalové hřiště. Trasa byla 
jasně vytýčená, neboť vézt dvacetimetrový 
smrk na korbě obecní multikáry není jen tak. 
Logistická mise byla úspěšně zakončena 
zdoláním poslední překážky v podobě vjez-
dové branky do areálu fotbalového hřiště. 
Pak následovala jednoduchá operace za 
použití moderní transportní techniky a smrk 
jsme z korby vozidla složili přesně na místo 
určení.  V neděli dopoledne jsme oškrábali 
kůru stromu, připravili barevný věnec a 
naaranžovali májku ke vztyčení. A bylo hoto-
vo. Dál ten příběh znáte.

SDH Mukařov děkuje všem svým členům a 
příznivcům, kteří se na přípravě této akce 
podíleli, zvláště Obecnímu úřadu Mukařov 
za zapůjčení techniky, a těšíme se na další 
setkání a to na Dětský den s hasiči 2017 
v sobotu 10. června na tradičním místě.

Za SDH Mukařov Petr Doležel, 

hospodář a zastupitel 

Po deštivém týdnu konečně vysvitlo sluníčko a 110 čarodějnic a čarodějů si poslední den v dubnu dalo dostaveníčko na 

promáčeném fotbalovém hřišti v Mukařově, abychom společně strávili filipojakubskou noc. 

Mukařovská kecka
V sobotu 27. května pořádal TJ Sokol Muka-
řov již 41. ročník turistického pochodu Muka-
řovská kecka. Počasí nám přálo, a tak se na 
startu se sešlo 614 pochodujících. Na trať 7 
km se vydalo 370 turistů, trať 15 km si 
vybralo 209 lidí a pro trať 25 km se rozhodlo 
35 pochodujících.

Kromě krásného počasí čekalo na účastníky 
pochodu občerstvení, na kontrolách se 
mohli posilnit koláčky, na kontrolách u Jezír-
ka v Žernovce a u Jezírka v Bučinách byla 
dokonce možnost opečení buřtíků.

Kontrolu v Žernovce zajišťovali poprvé žer-
novští hasiči a TJ Sokol jim velmi děkuje za 
účinnou pomoc. Kontrolu na 15 km trati 
zajišťovali členové Mukařov-ska R. Semanský 
a A. Semanská. Na dalších třech kontrolách 
byli jako každý rok manželé Lehovcovi, man-
želé Provazníkovi a J. Semanský a Soňa Bož-
ková.

A teď pár čísel. Nejmladšímu účastníkovi na 
trase 7 km byly 4 měsíce, nejstaršímu 80 let. 
Všem se pochod líbil a těší se na další ročník. 
A to nám dává nové síly v této akci pokračo-
vat.

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, 
kdo pomáhali s organizací a přípravou. Bylo 
to značení tras, registrace turistů na startu, 
zajišťování kontrol, psaní diplomů, občer-

stvení v kiosku. Děkuji také R. Semanskému 
za zhotoveni nových mapek a popisů trati. 
Bez této účinné a nezištné pomoci by nebylo 
možné tuto akci realizovat. Všem velké podě-
kování a doufám, že i v příštích letech nám 
pomůžete.

Jaroslava Kapustová, výbor TJ Sokol Mukařov

Mukařovská kecka v běhu
Už ani nevím, jak to přišlo, ale jednoho dne 
se mi v hlavě zrodila myšlenka, proč si tradič-
ní pochod trošku neokořenit. S výborným 
kamarádem Markem, který podporuje kaž-
dou špatnost, jsme se „hecli“ a domluvili se, 
že si nejdelší trasu na 25 km rovnou zaběh-
neme. A asi jsme byli jediní!

Počasí přálo, tak jsme v 7:30 stáli na startu. 
Vyzvedli jsme si papír na razítka, aby nám to 
pak každý věřil, a zapsali si čas výběhu. První 
kilometry ubíhaly samy, doprovázela nás 
dobrá nálada a naši tři psi, kteří si cestu maxi-
málně užívali. Ještě asi netušili, co je čeká, tak 
cestou stíhali lovit ptáky a dělat kolečka 
kolem nás v lese. Cesta vedla nádhernou 
přírodou a když jsme dorazili na první stano-
viště, bylo pozdvižení, protože takto brzo 
ještě nikoho nečekali.

Sluníčko začalo pálit, na kontrolách jsme se 
vždy rychle osvěžili, dali napít psům a pokra-
čovali, i když nohy začaly trošku tuhnout. No 
nic, hlavně nezastavovat a pokusit se vydržet 

naříkání kolena. V cíli nás přece čeká sladká 
odměna v podobě oroseného pivečka. Tak 
jsme se zaťali, běželi dál a bez větších problé-
mů pak 10:58 slavnostně doběhli do cílové 
pásky.

Na obrázku je záznam z měřícího programu, 
který se ale bohužel ke konci předčasně 
vypnul. Takže to není 24 km, jak je psáno, ale 
zhruba 26 km, a čas taky samozřejmě úplně 
neodpovídá. Pro příští ročníky máme každo-
pádně jeden zlepšovací návrh, a to zřídit 
kategorii běžců, aby byla nějaká konkurence 
a my mohli zlepšovat své časy. Už se těšíme!

Milan Veselý



S Evou Brůhovou jsme vloni vzpomínali na začátky Mukařovské kecky – dnes už legendárního dálkového pochodu. Stála jí u 

kolébky, neboť v té době se ve škole starala o – jak se dnes říká – volnočasové aktivity. I když ze školy odešla už před řadou let, 

energická Eva je stále vidět – teď ponejvíce na divadelních prknech ochotnického souboru DIPONA, s nímž sbírá i uznání a ceny.

Začneme pěkně popořádku – jak ses vlastně 

dostala do Mukařova?

Je to jednoduché a přináší to život sám. Provdala 

jsem se za pána, který žil od dětství na Žernovce.

Dnešní čtyřicátníci a vlastně už i padesátníci tě 

mají stále v paměti jako skvělou „družinářku“ – 

jak na tu práci vzpomínáš ty?

Práce ve škole, ať už to byla vychovatelka ve 

školní družině, nebo učitelka, nebyla prací, byla a 

je posláním. Na začátku školního roku máte před 

sebou rozklepané dětičky s vykulenýma očima. 

Sem tam někdo zná nějaké písmenko, číslici. Na 

konci školního roku už děti umí psát, počítat, 

přečtou si pohádku. No, není to skvělé? Měla 

jsem báječné děti a báječní byli i jejich rodiče. 

Měla jsem u nich jisté zázemí. Byli jsme tým. 

Škola učila a rodina vychovávala.

Co se od té doby nejvíce změnilo?

Když jsem pracovala ve škole, pomalu každý 

týden byla nějaká akce. Malá nebo větší. K těm 

větším patřilo třeba Křeslo pro hosta. Pro děti to 

bylo něco, když přijel třeba Ivan Mládek, nebo 

manekýna Olga Barešová, spisovatel V. P. Boro-

vička, cyklista Jan Veselý. Pro děti byla událost i 

když do Křesla usedla ředitelka školy, některý 

z učitelů nebo kuchařka, či dětská lékařka. Mohli 

je vyzpovídat všetečnými otázkami a někdy 

otázkami na tělo, při kterých se mnozí tázaní i 

zapotili. Byly různé soutěže, besídky, karnevaly, 

pouť na Den dětí. Poslední zvonění na konci 

školního roku trvalo do pozdních odpoledních 

hodin. Nevím, čím to bylo. Ale dětem se nějak 

nechtělo domů. Děti si volily Pedagoga roku. 

Náhodou se mi před časem dostalo do rukou 

pár čísel školních novin z roku 1988. V tomto roce 

vyhrál Pedagoga pan učitel Václav Mařík. 

Ve škole byly i zájmové kroužky. Chvíli jsem vedla 

dramatický. Pro děti v kroužku jsem zveršovala 

pohádku Šípková Růženka. A víš co? V loňském 

roce jsem se dozvěděla právě 

od jedné dívky z tohoto kroužku, 

dnes už maminky středoškolá-

ka, že s tou pohádkou má úspě-

chy v kroužku, který ona sama 

nyní vede. No není to úžasné? 

Největší akcí na škole se stala 

Mukařovská kecka. Když jsme 

uspořádali první ročník, bylo 99 

turistů. Kde by nás tenkrát 

napadlo, do jakých rozměrů se 

to dostane. Škola už nemohla 

být samostatným pořadatelem 

a požádala o pomoc TJ Sokol 

Mukařov. Tuším, že v roce 1983 

se stal hlavním aktérem akce TJ 

Sokol Mukařov. Vážím si toho 

moc, že v akci pokračují. 

A jestli se něco změnilo? Změni-

la se doba a změnilo se všechno 

kolem nás. Nějak máme málo 

času, stále se za něčím ženeme. 

Dneska by asi dalo práci dát 

dohromady dvanáct dětských 

kytar na jednu z kontrol, dneska 

by asi byl problém sehnat partu nadšených 

vousáčů na loupežnickou kontrolu. Řekla bych 

ale, že to je všechno tak, jak má být a je to tak 

dobře.

A teď už pojďme k divadlu – jak dlouho ho hraješ 

a kde? 

Svou první hereckou příležitost jsem dostala 

v první třídě na základní škole v Čakovicích. Byla 

to tenkrát taková pohádka o zvířátkách. Ještě 

mám schované fotografie. Celou školní docházku 

jsem byla v dramatickém a recitačním kroužku. 

Velmi ráda vzpomínám na setkání a spolupráci s 

malířem Ondřejem Sekorou, který nám maloval 

veliké obrázky do obří knihy. Anička skřítek a 

Slaměný Hubert v našem podání, spolu s obří 

obrázkovou knihou, bylo úspěšné představení, a 

dokonce jsme tenkrát vyhráli celostátní soutěž. 

Nejvíce ale vzpomínám na spisovatele pana 

Františka Hrubína, se kterým jsem se seznámila 

díky právě dramatickému kroužku. Byl to milý, 

vlídný, laskavý a ochotný pán. Mohla jsem si 

k němu přijít pro radu, poradil s literárním veče-

rem, rozebral moje básničky nebo články do 

novin. Naposledy jsem se s ním setkala jako 

středoškolačka. Začal postonávat, v březnu jsem 

mu přinesla na Bulovku fialky a netušila, že jsou 

poslední….

V té době jsem pracovala v rozhlasovém kroužku 

a v klubu Avia Letňany. Vzpomínám třeba na hru 

Šantán pod červenou lucernou, na staropražské 

písničky a legraci při zkouškách, vzpomínám na 

naše rozhlasové relace a na to, jak nás Honza 

Ehrenberger učil pořádně mluvit před mikrofo-

nem.

Pak studia, vdavky, rodina, práce a práce a žádný 

volný čas. 

Až když jsem byla v důchodu a potkala se s Pepou 

Pšeničkou. Za mého působení ve škole vedl 

Pšenda také dramatický kroužek. Takže chvíle 

vzpomínání a najednou jsem byla v Diponě.

Jistě jsou role, na které nejraději vzpomínáš...

Pepa mi nabídl hned velkou a krásnou roli, veteš-

nici Matyldu, bohužel, nějak se nám v polovině 

zkoušení rozprchli herci. 

Další dvě mi svěřené role byly v povídkách O. 

Henryho. Představení má název Pět dolarů za 

lásku. Je úspěšné, dostalo se mu několika oceně-

ní, máme za sebou přes dvacet repríz.

V době malin nezralých jsem se zajímala spíše o 

psaní než o divadlo. Redaktorkou Marií Švehlo-

vou jsem byla jmenovaná vedoucí redaktorkou 

stránky pro mladé v jednom okresním, dnes už 

dávno zapomenutém deníku. Část prázdnin 

jsem kolik let trávila v redakci závodních novin 

v Letňanské Avii. Setkání s novináři, tvůrčí práce, 

fotografování… tak na to mám také pěkné vzpo-

mínky. 

V současné době zkoušíme hororovou komedii, 

Ryba ve čtyřech. Hraji nejstarší ze tří sester, Karo-

línu Heckendorfovou, vlastnící pivovar s báječ-

ným Heckendorfovým pivem.  Premiéra by měla 

být v září. 

V divadle také moderuji všechna uváděná před-

stavení. V tom je naše divadlo specifické. Než se 

otevře opona, pár větami představím divákům 

divadelní soubor, povím o jeho úspěších, před-

stavím režiséra nebo známou osobnost divadla. 

Vždycky dohledám nějakou zajímavost, pikant-

nost.

Co dělám také moc ráda, jsou dětská představe-

ní. Naše celoroční obrázková soutěž už neodmys-

litelně k pohádkám patří. Zrovna tak jako kouzlo, 

kterým si občas pohádku vykouzlíme. A když 

mne děti venku pozdraví – Ahoj Evo, kdy bude 

pohádka …. 

Co k tomu dodat. No uznej sama!

V právě končícím školním roce jsi své aktivity 

rozšířila i o vedení dramatického kroužku 

v Kulturním a komunitním centru Mukařov. Od 

září bude nabírat nové posily – pro koho je 

krouže určený a co všechno se tam děti naučí?

Byla to práce radostná, milá a naplňující. Děti se 

naučily spoustu věcí. Teorie divadla v zábavné 

formě je bavila a ani si neuvědomily, že se něče-

mu učí. Pohybová výchova s říkankou Šnek vystr-

čil šnečí růžky patřila k oblíbeným činnostem 

v kroužku. Děti se vždy vyřádily. Učili jsme se 

správně dýchat, vyslovovat. Některé děti neumě-

ly ani pořádně na začátku mluvit. Po třech týd-

nech už perfektně zvládaly všechna písmena, 

Když hraju, prožívám bláznivé štěstí, bolest i strach
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Eva Brůhová ve hře Pět dolarů za lásku
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Již není žádným tajemstvím, že začala revita-

lizace rybníků nacházejících se při lesní 

cestě mezi Mukařovem a Babicemi. Zatím 

jsme se nedopídili žádných oficiálních infor-

mací, týkajících se konečné podoby, tudíž 

otázkou je, zda koupaliště v nějaké podobě 

zůstane zachováno. 

Byť tato akce úplně zastavila naše aktivity probí-

hající právě v této lokalitě, tak stejně jako vy, i my 

si přejeme, aby revitalizace proběhla rychle a 

konečná podoba tohoto místa byla potěchou 

nejen pro oko, ale i pro rekreační vyžití nás 

všech. V této souvislosti si neodpustím vyslovit 

naději, že upraveného okolí si budeme vážit a 

budeme ho chránit před těmi, kteří mají osobní 

problém a ničí proto dílo druhých. Bohužel 

mluvím z našich zkušeností, neboť i nás takoví 

jedinci celkem často poctívali návštěvou a ničili 

vše, co jsme vytvořili. Popravdě řečeno pokaždé 

jsme bojovali sami se sebou, zda ve snaze dále 

pokračovat a donekonečna opravovat to, co 

jsme již jednou udělali, ale nikdy jsme se nevzda-

li a pokaždé věřili, že tentokrát to bylo naposle-

dy.    

Poslední uskutečněnou akcí na koupališti Ž.O.S. 

bylo „Dýňování u koupaliště“ dne 29. 10. 2016. 

V té době jsme měli ještě spoustu plánů a nápa-

dů pro rok 2017. Nestihli jsme kupříkladu obje-

vit studnu, byť jsme již byli opravdu pouhý ždi-

bec od odhalení (alespoň si myslíme….) nebo byl 

v plánu labyrint vytvořený z keříků či pokus o 

„výstavbu hostince“ na objevených bývalých 

základech. Také jsme objevili i prvorepublikový 

keřík rybízu, chtěli jsme zde udělat pláž. Nápadů 

bylo dost, ovšem nepředpokládali jsme takový 

bleskový nástup příprav revitalizace rybníků a 

už vůbec jsme si nedovedli představit, co všech-

no to bude obnášet a jak se okolí změní, 

momentálně k horšímu. Měli jsme bláhovou 

představu, že námi upravený prostor bude moci 

být funkční i nadále a budeme v akcích pokračo-

vat i v tomto roce, což bohužel opravdu není 

možné, proto jsme naší činnost momentálně 

ukončili. Rádi bychom tímto poděkovali všem 

příznivcům našeho snažení o obnovu zaniklého 

koupaliště Ž.O.S., za jejich účast na našich aktivi-

tách a milá slova, která zvěčnili v Památníčku 

koupaliště Ž.O.S. umístěného na koupališti ve 

zhotoveném „budníčku“. Opět si neodpustím 

poznámku, že i památníček prošel snahou o 

zničení, ale k naší nemalé radosti se nám ho 

podařilo uchovat a má své čestné místo v pamá-

tkách koupaliště  Ž.O.S. A co si popřát na závěr? 

Samozřejmě, ať koupaliště Ž.O.S. i nadále žije.

Jana a Lukáš Ulmovi

Přátelé koupaliště Ž.O.S.Babické rybníky v rozsáhlé rekonstrukci
Kdo se rád prochází v lese, určitě si povšiml, že Babické rybníky jsou vypuštěné. 

Okolní stromy jsou pokácené a celkový dojem z těchto míst je dost skličující. Proč 

tomu tak je, jsme se zeptali starosty z Babic, Jana Chadraby. 

„Velký problém nastal v roce 2013, kdy se začala 

trhat hráz u horního rybníka. Na několik našich 

podnětů směrem k dotčeným orgánům nebyla 

nikdy zohledněna hrozba. Až v loňském roce se 

na schůzce s Lesy ČR se domluvila oprava hrází. 

Letos se tedy započalo s opravami,“ vysvětluje 

Jan Chadraba. Dále informuje, že letos 

v březnu došlo z důvodu havarijního stavu 

hrází k vypuštění horního a prostředního 

Babického rybníka a postupně se kácely 

dřeviny, aby se umožnil přístup techniky a 

vlastní realizace díla. 

V současné době probíhá zpracování projek-

tové dokumentace pro vydání stavebního 

povolení na rekonstrukci Babických rybníků. 

Další plánované kroky jsou tyto: 

1) Vypuštění Dolního Babického rybníka – 

pravděpodobně srpen 2017

2) Proces výběrového řízení – září až listopad 

2017

3) Započetí vlastní realizace stavebních prací 

– listopad a prosinec 2017

4) Dokončení díla včetně kolaudace – do 

konce roku 2018.

Minimálně tuto a příští sezónu si tedy bude-

me muset na napuštění rybníků počkat. 

V současné době je možné se projít po dně 

jednoho z rybníků, kde to vypadá jako měsíč-

ní krajina. Kameny, pařezy a občas nějaké 

odpadky jsou pokryté bahnem, oblast je 

jakoby bez života. 

V Mukařově v minulých letech vznikla iniciati-

va znovuobnovení koupací nádrže na jed-

nom z rybníků. V loňském Obecním zpravo-

daji (č. 4, strana 5) vyšel o koupališti vzpomín-

kový článek od Ladislava Malého. Vpravo 

vám přinášíme článek o snaze o obnovu 

koupaliště od Jany a Ladislava Ulmových. 

Renáta Kiara Vargová 

Zbytky koupaliště Ž.O.S. jsou osázeny květinami

Po dně se můžete projít

Měsíční krajina na dně rybníka

Když hraju, prožívám bláznivé štěstí, bolest i strach
Dokončení ze strany 10

dokonce i zapeklité – r- a jednoduché jazykolamy.

Za tři měsíce jsme měli nacvičené padesáti minu-

tové představení, které jsem dětem napsala tzv. 

na tělo. Než jsme se stačili představit, tak některé 

děti v pololetí odešly a museli jsme začít znova.

Všechny děti v kroužku byly skvělé a talentované. 

Nejmladší dětské herečce byly čtyři roky, nejstarší 

deset let. 

Právě ta čtyřletá Stelinka projevila velký herecký 

talent a od září je přijata na dětskou divadelní 

školičku. Držím jí palce. Těší mně, že jsem to já, 

která ten talent objevila.

Co je pro tebe divadlo, ta prkna, co znamenají 

svět?

Už jsem to někde napsala a je to svatá pravda. 

Divadlo, opona, ta zvláštní atmosféra. Pak jeviště, 

kde slyšet jsou hlasy odjinud, kde srdce se svírá, 

kde lze prožít jiný život a proniknout do jiných 

světů. Kde otevře se nitro, až to mrazí, kde oprav-

du lze prožít bláznivé štěstí, bolest i strach, radost 

i pláč. 

A potom? Potlesk a pocit štěstí, nebo také ticho a 

velké zklamání. To všechno vytváří tu zvláštní 

atmosféru a prožitky, které lákají a na které se 

nezapomíná i když je prožijete jen jednou za 

život. 

Tak to jsou ta prkna, která znamenají svět. Věřte 

nebo ne, na nich zapomenete na bolest. Na nich 

alespoň na chvíli zapomenete na starosti všed-

ních dnů. 

Díky za rozhovor.

Kateřina Čadilová
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Přece do areálu 

restaurace U Hen-

ců v Louňovicích. 

Přesně 17. června 

2017 tam začíná 

pátý ročník Lou-

ňovické letní diva-

delní aktivity. 

Spolupořadateli jsou Obecní úřad 

Louňovice a Divadelní soubor Dipona.

Na naší letní scéně si od 17. června do 

9. září 2017 zahrají divadelní ochotnické 

soubory. Jsou to soubory velmi kvalitní a 

jejich práce získala nejedno ocenění. Jsme 

velmi rádi, že přijaly naše pozvání.

Namátkou vybírám:

Divadelní dobřichovickou společnost, 

Radobydivadlo Klapý, Ucho Uhříněves, 

Týnec nad Sázavou, Chlumec nad 

Cidlinou nebo našim divákům již dobře 

známý soubor Nové divadlo Mělník.

Kam v létě za kulturou?

Dětem uspořádají diskotéku Nedvíďata a 

pobaví je například Divadlo Bořivoj.

Jsme přesvědčeni, že i náročný divák si 

z nabídky určitě vybere.

Pár praktických informací: 

Opět platí, že děti mohou jít na večerní 

představení v doprovodu rodičů zdarma. 

Některé večery bývají chladnější, doporu-

čuje se tedy něco teplejšího na sebe nebo 

třeba deka. A protože se hraje za každého 

počasí, v případě deštíku přiberte i para-

ple.

Na závěr velká novinka. SDH Mukařov a 

Žernovka zajistí našim seniorům zdarma 

dopravu nejen na, ale také z představení.

Divadelní léto v Louňovicích začíná 

17. června 2017 v půl deváté večer.

Těšíme se na vás.

Za Obecní úřad Louňovice a DiPoNu

Eva Brůhová

Blahopřejeme

Významná životní jubilea 

v dubnu a v květnu oslavili:

Karel Brabec

František Černý

Zdenek Feigl

Anna Kopecká

Jaroslav Kuchař

Zdeňka Loukotová

Jaroslava Pavlíčková

Mlada Pokorná

Petr Smolík

Jana Szépová

Rudolf Štorch

Jaroslava Veselá

Ivana Vinšová

V neděli se neseče!
I když neúprosně rostoucí tráva teď 

trápí všechny majitele zahrádek, 

apelujeme na dodržování obecní 

vyhlášky o veřejném pořádku, která 

mimo jiné ukládá povinnost zdržet 

se o nedělích a státem uznaných 

svátcích činností spojených 

s užíváním strojů a zařízení 

způsobujících. hluk.

Volné pracovní pozice
Základní škola Mukařov hledá posily do 

svého týmu. Chybí nám učitelka / učitel 

pro 1. stupeň a pedagog  pro 2. stupeň, 

nejlépe aprobace český jazyk, německý 

jazyk, výtvarná a pracovní výchova. 

Nástup v srpnu 2017.

Nedávno jsem zažil osobní zkušenost s bli-

kajícím červeným světlem na železničním 

přejezdu za současného otevření závor. 

Protože mi situace 

nebyla lhostejná, 

pokusil jsem se 

informovat přísluš-

né orgány o této 

nebezpečné situaci 

a rozhodl jsem se 

zveřejnit, jak to 

vlastně s železnič-

ními přejezdy je.

Jak se tedy v takové 

situaci správě cho-

vat?

Především je nutné 

zachovat klid a co 

nejrychleji jednat. 

Správa železniční 

dopravní cesty 

opatřila všechny 

přejezdy čísly, 

které jsou umístě-

ny na zadní straně 

skříně výstražníku (skříň se světly) nebo 

na zadní straně výstražného kříže. 

Po zavolání na tísňovou linku 112 a nahlá-

šení čísla přejezdu je schopen operátor 

díky tomuto systému během několika 

minut zastavit provoz na dané trati.

Železniční přejezdy

Kam s dětmi o prázdninách

Kulturní a komunitní centrum nabízí v prů-

běhu letních prázdnin hned několik pro-

gramů pro děti formou tzv. příměstské-

ho tábora - tj. celodenní řízený program 

se zajištěnou stravou.

Vybírat je možné z přírodovědně, jazykově 

i technicky zaměřených táborů pro děti 

od 4 do 10, v případě angličtiny dokonce 

až do 18 let. Více na www.kkcm.cz.

Pokud už dojde k uvíznutí vozidla na 

železničním přejezdu, měl by řidič, pokud 

to situace umožňuje, přerazit závoru 

svým vozidlem a 

opustit železniční 

přejezd ještě před 

případnou srážkou 

s vlakem. V někte-

rých případech je 

také možné využít 

asistence ostatních 

přítomných osob a 

závory nadzdvih-

nout. 

Ty totiž nejsou 

v dolní poloze nijak 

pevně zaaretovány 

a nadzdvihnout se 

dají velmi lehce.

Doufejme, že nikdo 

z nás nebude po-

dobné rady nikdy 

potřebovat.

Stačí se jen chovat 

svědomitě, s rozu-

mem a neriskovat život svůj, ale i ostat-

ních cestujících ve vozidle či vlaku. Za těch 

pár minut čekání to nikdy nestojí.

Michal Pokorný, starosta SDH Mukařov

Zdroj: www.hasicimukarov.cz


