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Rád bych také připomněl, že se opět po
čtyřech letech blíží volby do Zastupitelstva
Středočeského kraje a i když vím, že v
Mukařově bývá voličská účast spíše
nadprůměrná, chci Vás požádat, abyste v
pátek 7. října a v sobotu 8. října přišl i k
volbám. Krajské volby se obecně těší
menšímu zájmu voličů, přitom rozhodování
kraje má pro obce velký význam, neboť
právě zde se rozhoduje o komunikacích
vyšších tříd, bezpečnosti, nemocnicích
nebo životním prostředí.
V této souvislosti si dovolím připojit jedno
ujištění. Poslední dobou se setkávám s
otázkou, zda pokud budu zvolen do
krajského zastupitelstva, přestanu vyko-
návat funkci starosty a budu se věnovat jen
práci pro kraj. Považuji za důležité všechny
potenciální vol iče uj istit, že i v případě
zvolení do krajského zastupitelstva ne-
přestane pro mne být Mukařov méně
důležitý a i nadále se práci pro obec budu
věnovat tak jako doposud.
Přijďte tedy v pátek nebo sobotu volit a
přeji Vám "šťastnou ruku".

Rudolf Semanský, předseda o.s. Mukařov-sko

Vážení čtenáři,
pro někoho možná překvapivě, po delší

odmlce se opět setkáváme nad
stránkami původního obecního zpravo-
daje pro Mukařov, Srbín a Žernovku -
časopisu Mukařov-sko, který se vždy
snažil přinášet Vám svůj díl informací o
dění v obci.
Za téměř rok, kdy vyšlo poslední číslo, jsme
rozhodně nezahálel i a jak se dočtete uvnitř
dnešního vydání, podaři lo se dokončit
několik významných investičních akcí. J iné
se již sl ibně rozbíhají a díky strategickému
plánu rozvoje obce je stále ještě dost těch,
které čekají na realizaci v zásobníku
projektů.
Život ve fungující obci nejsou ale jen velké
projekty - i místní sdružení významně
přispívají k lepšímu životu v našich obcích a
tak vedle tradičních akcí, které jste v
průběhu roku mohli navštívit, se velmi
sl ibně rozbíhají nové projekty, jako např.
provoz Kulturního a komunitního centra v
Mukařově, v Příčné ulici , které nabízí
nejrůznější aktivity pro všechny skupiny
obyvatel od dětí až po seniory.
Více se o tomto tématu dočtete v příspěvku
Kateřiny Čadilové na straně 4 a 5. Chybět
nebude krátká reportáž z proběhlé
koloběžkiády, informovat Vás chceme o
vývoji kolem získání dotace na poslední
etapu výstavby vodovodu pro zbývající část
Srbína a především pro dovedení vodovodu
do Žernovky.
K tomuto tématu najdete více podrobností
v článku místostarosty Přemysla Zimy.



..a to jsem Vám ještě chtěl říci..
Rudolf Semanský, starosta obce, o.s. Mukařov-sko
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Možná se budu opakovat s konstatováním, jak neuvěřitelně rychle letí čas. Důkazem
je, že se nacházíme již v polovině volebního období, letošní rok je již dávno ve své
druhé polovině a lidé se začínají pomalu bavit o blížících se Vánocích.
Ohlédneme-l i se za první polovinu volebního období, troufám si říci, že se v naší obci
podaři lo dokončit několik velmi významných akcí, které by - a to se opravdu nebojím říci,
leckdy stačily jako vizitka úspěšné obce na celé volební období.
Uvědomíme-l i si , že v roce 201 5 se otevřela nová škola, v roce 201 6 nová mateřská škola,
vybudoval se vodovod do Srbína, přibyly desítky metrů nových chodníků, osvětlení v
ul icích, kde doposud chybělo, z dotace byla získána nová komunální technika, díky níž
může obec zajišťovat svoz bioodpadu a zefektivnit činnost technických služeb obce,
modernizována byla budova komunitního centra v Příčné, z krajských prostředků byla
opravena silnice mezi Žernovkou a Doubkem, nyní probíhá rekonstrukce čistírny odpadních
vod v Mukařově a velmi nadějně vypadá i získání dotace na dokončení vodovodu pro Srbín
a Žernovku, je to velmi slušný výčet.
Přiznám se, že vždy říkám s určitou hrdostí, že se naší obci daří nejen dobře hospodařit,
což je nezpochybnitelná zásluha Finančního výboru obce, úspěšně se daří získávat dotace
na malé i velké projekty, ale výsledky přináší i jednání, která probíhají například se
stavebníky, případně jinými strategickými partnery, neboť i ta přináší do rozpočtu obce
nezanedbatelné částky.
Například: podaři lo se dosáhnout dohody s většinou sousedních obcí, kterým obec
Mukařov zajišťuje školní docházku a do obecního rozpočtu tak mohly přibýt tol ik potřebné
prostředky, které odráží finanční podíl nákladů na výstavbu nové školy.
Dále se koncesním řízením na provoz nového vodovodu podaři lo na jedné straně snížit
cenu vodného, na druhou stranu navýšit příjmy z pronájmu, které obec využije pro další
údržbu a rozvoj vodovodní a kanalizační sitě.
Úspěšně bylo završeno i jednání s budoucím stavebníkem prodejny potravin PENNY, jež do
rozpočtu obce přinese rovněž velmi významnou částku, která bude využita pro rozvoj obce.
I zde bych mohl pokračovat, jedním z hlavních tématů v obcích ale jsou a zůstávají -
odpady. Proto zde chci zmínit i opačný problém - tedy to, když například díky změnám v
legislativě obec zvýšení některých nákladů zabránit nedokáže.
Řeč je o chystané novele zákona o odpadech, která přinese výrazné zvýšení cen za svoz a
likvidaci komunálního odpadu, jež bude mít samozřejmě dopad především na domácnosti a
občany. Zjednodušeně řečeno, dříve nebo později všechny svozové firmy přejdou na
systém, kdy se komunální, tedy netříděný odpad bude vážit a poplatek tak bude závislý na
množství odpadu, který domácnosti vyprodukují. J iž dnes proto velmi intenzivně jednáme
se svozovými firmami, věc řešíme i na krajském úřadě a jako jednu z cest, jak tyto dopady

minimalizovat a současně zefektivnit třídění v
domácnostech, máme rozjednánu variantu něko-
l ika nádob na různé typy odpadu pro jednotl ivé
domácnosti. Samozřejmě, že v bytových domech
nebo lokalitách, které to neumožňují by zůstaly
zachovány kontejnery, ve většině domácností by
ale tento model ve výsledku znamenal navýšení
ceny nanejvýš v řádu stokorun. Dalším efektem
by pak mohlo být, že z veřejných prostranství
začnou postupně mizet přeplněné kontejnery
nebo kontejnery plné odpadu, který do něj
rozhodně nepatří.
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Vodovod Region jih v obci, kam a kdy povede dál?
Ing. Přemysl Zima, místostarosta obce, o.s. Mukařov-sko

Vážení čtenáři, po delší odmlce se k vám dostávají informace o vodovodu.
První etapa vodovodu z přivaděče Regionu jih zásobující část Srbína je j iž v provozu.
Osazování vodoměrných souprav probíhá zdárně a mnoho domácností j iž vodu užívá.
Ještě takřka nestačil oschnout inkoust na razítku kolaudačního souhlasu první etapy a již
připravujeme zavedení vodovodu do dalších částí obce. Obec podala žádost o dotaci na
výstavbu vodovodu do dalších částí Srbína, části Mukařova a do Žernovky. Projekt
hlavních ul ičních řadů v současnosti probíhá stavebním řízením a přípravou dokumentace k
výběru zhotovitele. Též část domovních přípojek v Srbíně je j iž zpracována a ke stavbě
povolena.
Ještě se krátce vrátím k ceně vody, neboť ne všichni vědí, že díky veřejné soutěži na
provozovatele, který současně bude obhospodařovat nejen srbínský, ale i mukařovský
vodovod se podaři lo díky konkurenci a úsporám z rozsahu ceny stlačit dolů, takže kubický
metr vody v Srbíně i v Mukařově bude nejen za stejnou cenu, ale dokonce za cenu nižší (o
cca 0,80 Kč), než byla cena vody pro rok 201 5 v Mukařově (též cena za odpadní vodu v
Mukařově bude o zhruba 0,80 Kč/m3 levnější).

Připravuje se zpracování další etapy dokumentace pro domovní přípojky, která se bude
týkat Žernovky, částí Srbína u Požáru a na Kutnohorské a
Zájezdí v Mukařově. Majitelé nemovitostí budou v blízké
době informováni o pochůzkách projektantů, kteří budou
zaznamenávat požadované umístění domovních přípojek
vodovodu. Zde musím znovu zopakovat, že je nutné, aby
všichni majitelé nemovitostí, kteří chtějí vybudovat
domovní přípojky, na OÚ doložili doklad o likvidaci
odpadních vod. Je to požadavek poskytovatele dotace,
kterým je Státní fond životního prostředí ČR, a nutná
podmínka pro získání dotace na výstavbu vodovodu!
Tím dokladem může být, nejčastějí, buď faktura za stočné,
je-l i nemovitost napojena na kanalizaci, nebo doklad o
úhradě za vývoz jímky, či rozhodnutí o nakládání s
odpadními vodami v případě domovních čističek. Doklad
musí být za letošní rok a předložit jej (v prosté kopii) můžete
ihned na úřad, nebo zaslat na můj email :
premysl.zima@mukarov.cz, nejdéle avšak do 30.11 .201 6.
Bez doložení dokladu o likvidaci odpadních vod nebude
možné nemovitost zahrnout do plánu výstavby domovních
přípojek.
K rozsahu současného projektu dostavby musím ještě uvést, že bohužel hlavní řady nejsou
zakreslené do všech zbývajících ul ic v obci, které ještě vodovod nemají. A to pro neudělení
souhlasu (všech) majitelů pozemků s uložením vodovodu do ulic, které nejsou ve
vlastnictví obce, nebo z důvodu malé hustoty osídlení, kdy bylo nutné, s ohledem na
poskytovatelem dotace stanovený limit nákladů výstavby na hlavu, některé ul ice z projektu
vyřadit, neboť by v opačném případě došlo k vyřazení celé žádosti o dotaci z důvodu
vysoké nákladovosti výstavby. V této etapě proto není z výše uvedených důvodů zatím
vodovod připraven k výstavbě v ulicích: Úzká, K Remízku, Do Vrchu, Macešková, Za
Brodem, Za Truhlárnou, Na Moklině, Ke Starému lisu, V Zahradách, Ke Třem kopám, K
Hájence. Pro tyto ul ice bude zahájeno další kolo přípravy projektové dokumentace ke
stavebnímu povolení, není ale j isté, kdy se podaří obstarat vše potřebné pro zahájení
stavebního řízení a kdy bude výstavba vodovodu probíhat.
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Pro každého něco v  Kulturním a komunitním centru Mukařov
PhDr. Kateřina Čadilová, koordinátorka KKCM , o.s. Mukařov-sko

dobrovolníky na instalaci dětského hřiště na při lehlém pozemku. Nevím, jestl i bych tehdy
věři la, že si leccos z toho o osm let později zopakuji .
Problém většiny mateřských center je neustálá obměna klientů a většinou i lektorů a
organizátorů programu. Zkrátka, nikdo „nestárne“ tak rychle jako děti od nuly do tří let a
jej ich rodiče se tomu musí přizpůsobit. Mateřské centrum Mukařov-sko ale vytrvalo – i díky
Heleně Vlnařové, která vedla cvičení i výtvarku i v době, kdy její vlastní děti už dávno
chodily do školy. Nové možnosti se pro MCM otevřely v roce 201 5, kdy se z Příčné 61
definitivně odstěhovala škola. V budově v té době fungovaly hudební kurzy Veroniky
Vaněčkové a Blok kreativních kroužků Aleny Zerzáňové a v mateřském centru se vytvoři la
nová aktivní skupinka maminek, které měly chuť nejen organizovat zajímavý program, ale
nebály se ani vzít do ruky malířskou štětku nebo štětec s barvou.
Díky tomu se podaři lo upravit jednu třídu jako další hernu pro programy malých dětí. Ve
zbývající místnosti v patře se začali jednou do měsíce scházet návštěvníci „Kavárničky“ –
programu o všem, co zajímá nejen seniory. A uvažovali jsme, co s přízemím. Protože se už
delší dobu řešilo, kde najít vhodné prostory pro kancelář sociálních služeb, které zatím
v Mukařově nefungují, bylo poměrně rychle jasno o jedné z bývalých tříd v přízemí. Další
místnost, propojená s bývalým kabinetem a skladem, se zase ukázala jako zajímavá
příležitost pro rozšíření prostor Obecní knihovny. A tak se zrodila myšlenka vytvoření
Kulturního a komunitního centra Mukařov.
Od myšlenky k realizaci bývá ale někdy cesta dlouhá, ba nekonečná. V Příčné 61 , tedy
vlastně Kulturním a komunitním centru, bylo potřeba zdolat hned několik překážek. Asi
nejpodstatnější bylo topení – staré akumulačky byly nejen nehospodárné, ale hlavně po
více než třiceti letech už přestávaly jedny po druhých fungovat. V tom pomohla dotace ze
Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst, kterou získala obec právě na instalaci nového
topení a výměnu zbývajících původních oken.

Organizace společných aktivit pro celé rodiny je cílem spolku Mukařov-sko od jeho
vzniku v roce 2006. Už na podzim roku 2007 se podařilo založit Mateřské centrum,
které se díky vstřícnosti obce i Základní školy od ledna 2008 zabydlelo v jedné
místnosti v budově v Příčné 61 v Mukařově. Skuteční pamětníci té budově říkají stále
školka, o něco mladší „mukařovský oxford“ a současní rodiče nejčastěji „družina“. A
pak se najde ještě skupinka, pro kterou je to Mateřské centrum.
Už to relativně nízké číslo popisné naznačuje, že budova leccos pamatuje. Opravdu tu
v průběhu let byla mateřská škola, zvláštní škola, školní družina i detašované třídy základní
školy. A od roku 2007 i herna Mateřského centra Mukařov-sko.

V lednu 2008 se nám podaři lo svépomocně
zvelebit hernu mateřského centra a postupně
jsme ji začali vybavovat pomůckami pro
kroužky pro nejmenší děti . Zároveň jsme
investovali i do budovy - zařídi l i jsme v herně
ohřev teplé vody, vyměnil i nejproblematičtější
okno a v létě se nám podaři lo sehnat peníze a
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SDH Žernovka informuje
Robert Hegyi, velitel JSDHO Žernovka

Vážení spoluobčané, chtěl bych se s Vámi podělit o
jednu praktickou zkušenost. Jak jste j istě zaznamenali ,
proběhly oslavy založení Sboru dobrovolných hasičů
v Mukařově. V rámci těchto oslav mukařovští hasiči
zorganizovali j iž tradiční soutěž za Tři rohy, spolu
s výcvikem zásahových jednotek. Hasiči na Žernovce
zajišťovali dvě disciplíny a to obsluha motorových pil
pod vedením Roberta Pelíška a druhou disciplínou
bylo použití hasebních látek pod vedením Františka
Průžka. Obě disciplíny měly dvě části , zaprvé
teoretickou, zakončenou testem, a praktickou, kde dle
zadaných podmínek se měla zvolit správná hasební
látka a s ní uhasit vzniklý opravdový požár. Všichni
zvoli l i správně, přesto je tu malé „ALE“ ! ! !

Daleko za svou životností ale bylo i sociální
zařízení a podlahové krytiny. Na jej ich
výměnu, stejně jako na nové vstupní dveře
a malování společných prostor, uvolni la
finance obec. Nové dveře se už do rozpočtu
nevešly, ale o ty – stejně jako o natírání
zábradlí – jsme se postaral i vlastními si lami.
A dveře s novými kl ikami vypadají jako
nové. Celá rekonstrukce se až na drobné
detai ly v přízemí zvládla za neuvěřitelný
měsíc.
O proměně budovy by se dalo psát ještě dlouho, ale podstatnější bude obsah, který bude
nabízet svým návštěvníkům. V prvním patře, kde má program na starosti Mukařov-sko, by
měly běžet aktivity od rána do večera, často ve třech místnostech souběžně. Dopoledne pro

nejmenší děti a jej ich rodiče, odpoledne pro
školáky a večer pro dospělé. V přízemí se chystá
kancelář sociálních služeb a začátkem října otevírá
i přestěhovaná knihovna.
Programy i jej ich lektoři, stejně jako realizační tým,
se představují na webu www.kkcm.cz. Ten má
v záhlaví motto „Pro každého něco“. Je hodně
odvážné, ale první měsíc fungování nám dává
naději , že se nám ho – i díky přízni mukařovských
občanů všech generací – podaří postupně naplnit.

Téměř každý, kdo tam hasil, si sám na vlastní kůži mohl vyzkoušet a přesvědčit se,
co může dokázat nesprávnou technikou hašení i malý hasicí přístroj.
Každý z nás se s hasicím přístrojem setkává téměř denně, a říkám si - uměli bychom ho
použít tak, abychom tím nezpůsobil i větší škody a nebo se dokonce i sami nezranil i?
Myslím, že by bylo dobré takovou praktickou ukázku připravit i pro veřejnost, abychom
sami byl i připraveni zavčasu ochránit svůj majetek a hlavně svoje, tak vzácné zdraví.
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I v roce 2016 nám dotace pomáhají při dalším rozvoji naší obce
Dr. Jaroslav Šalda, dotační referent OÚ Mukařov

Pro rok 201 6 jsem se zastupiteli obce projednal další možnosti využití dotačních
titulů a výzev, s jejichž pomocí bychom mohli postoupit o další krůček ke zkvalitnění
života občanů všude tam, kde na to doposud nemohly být finanční prostředky
vynaloženy, pro jiné veřejně prospěšné investice. Kdokoliv se porozhlédne a chce
vidět, jak se nám před očima katastry spadající pod obec Mukařov vylepšují, ten mi
dá jistě za pravdu. Kdo to nevidí, nebo vidět nechce, ten se bude kabonit dál a nikdo
s tím nic neudělá.

Předně bylo rozhodnuto nadále využívat stávající objekt v ul ici Příčné 61 , pro aktivity
Komunitního centra Mukařov-sko, tak jak je zmiňováno v článku Dr. Čadilové a tak - z
důvodu správného názvosloví v souladu s evropskými normami byl odsouhlasen jeho nový
název "Kulturní středisko volnočasových aktivit dětí a mládeže". A protože bylo třeba začít s
postupnou revital izací budovy, zažádali jme o dotaci ze Středočeského Fondu rozvoje obcí
a měst na vybudování plynofikace a snížení energetické náročnosti objektu. Dotaci jsme
obdrželi a tak mohlo dojít k odstranění akumulačních topidel výměnou za centrální plynové
teplovodní radiátory. Současně bylo vyměněno zbývajících 1 6 kusů dřevěných oken za
okna plastová s izolačním trojsklem.
Za velmi důležité a prozíravé považuji podání žádosti o dotaci na Státní Fond životního
prostředí ČR s cílem prodloužit vodovodní řad, jak pro zbývající část Srbína, tak zejména
pro Žernovku. Mimoto byla k této instituci podána také žádost o modernizaci čistírny
odpadních vod v Mukařově. Administrativně tyto žádosti zaj išťovala společnost VRV, se
kterou jsme úspěšně spolupracovali j iž na projektu vodovodu do Srbína.
Jsem velmi rád, že na obě tyto akce se nám dotaci podaři lo získat, i když pro definitivní
přiznání dotace na vodovod je třeba splnit ještě jednu zdánlivě jednoduchou podmínku.
V prvním pololetí letošního roku byla dokončena výstavba nového objektu mateřské
školky, na kterou jsme získali dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
V přípravě pro dotaci z výzvy Miniserstva zemědělství bude v letošním roce věnována
pozornost projektu na odbahnění a zpevnění kamenných hrází srbínské požární nádrže,
která potřebuje nutně revital izovat jako součást protipovodňové prevence i posílení retence
a akumulace vody v krajině.
Připravovaný projekt, o němž jsme se již zmiňovali v loňském roce a na který teprve nyní
bude vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení, je úprava 7 nejdůležitějších přechodů
v obci. Dotační titul na takovéto stavební akce vyhlášený Ministerstvem pro místní rozvoj
vyžaduje minimální náklad 2 mil iony Kč, což náš projekt nesplňuje ani z poloviny. Další
dotační titul ze Státního fondu dopravní infrastruktury vyžaduje přisvícení přechodů z obou
stran, zatímco technické možnosti nám umožňují přisvícení jen ze strany jedné, a tak tuto
stavební investici budeme pravděpodobně řešit z rozpočtu obce se snížením
rozpočtovaných nákladů.
Nezapomínáme ani na možnost zateplení původní budovy ZŠ Mukařov, kde navrhujeme
jako nejvýhodnější řešení zateplení postupnou etapizací a to rovněž z rozpočtu obce.
Doposud vyhlášené výzvy nabízejí jen 40% dotační účast a současně kladou vysoké
požadavky na nákladnou rekonstrukci a doplnění stávajících technologií budovy. Tím by
kofinancování takového projektu bylo pro obec větší finanční zátěží, nežl i navrhované
provedení zateplení s výměnou okenních výplní podle návrhu postupu, stanoveného ve
zpracovaném auditu budovy.

Hezký podzim přeje Dr. Jaroslav Šalda
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Zaniklá sláva „Koupaliště Ž.O.S.“
Lukáš Ulma

Bývalé Koupaliště Ž.O.S. (Živnostensko-Obchodnický vzájemně dobročinný Spolek)
se nachází na lesní cestě mezi Babicemi a Mukařovem a protéká jím potok Výmola,
pramenící v Mukařově.
O vybudování koupaliště bylo rozhodnuto j iž v roce 1 936, přesné datum vybudování
Koupadla ale neznám. Jisté však je, že do provozu bylo přivedeno až při 2. světové válce,
přesněji roku 1 940 spolkem HUMANITA. Do druhé světové války stával u koupaliště i malý
hostinec s ubytovnou pro pracovníky při jíždějící za prací, která byla ale se zánikem
koupaliště zrušena také.
Se zatím největším objevem mi pomohl p. Josef Bartoníček z Babic, který mi poskytl úplně
první fotografi i , kde je Koupadlo vyfoceno a vůbec úplně první oficiální informace o jeho
existenci. Jeho zásluhou jsem pak objevil v babické kronice i další 2 fotografie a název
„koupadlo“ a v bývalé Obecné škole i starou pohlednici.

Koupaliště se zas přehnané
slávy nedočkalo, možná i
proto, že v době okupace
byla rozebrána restaurace a
v podstatě vše, co mělo
nějakou stavební hodnotu,
bylo použito j inde. Již na jaře
1 942 bylo zažádáno o
uvedení koupaliště jako
zaniklé, ale pořád sloužilo
svému účelu (mělo stálý
přítok vody) a tak někteří
plavci zde sportovali až do
konce 70. let 20. století. Od
té doby koupaliště chátrá
ještě daleko rychlej i , než

před tím a je více a více zavalováno bahnem. Naposledy bylo koupaliště známo v 70. a 80.
letech minulého století s tím, že zde bývaly dětské letní tábory, měli tu dokonce malou
jídelnu. Koupaliště je dnes úplně zavaleno bahnem a koupají se zde leda žáby.
Když jsme koupaliště objevil i , bylo okolí zarostlé kopřivami, ostružinami, náletovými
dřevinami a j inými plevely. Místo se nám zalíbi lo a tak jsme si řekl i , že koupaliště
"obnovíme“! Spolu s kamarády jsme začali okolí koupaliště zbavovat odpadků a plevelů.

Abychom čas v tom krásném prostředí
nevěnovali pouze práci, začali jsme zde
pořádat mnoho zajímavých akcí, o kterých
se můžete dozvědět na našem webu:
(http: //koupaliste-zos7.webnode.cz/), nebo
na facebooku (Koupaliště ŽOS). Letos už
jsme pořádali akce , ,Oslava konce
školního roku“, nebo , ,Den historie“ a
v současné době chystáme další akci pod
názvem , ,Dýňování u koupaliště“ . Věříme,
že koupaliště bude žít i nadále!

Lukáš Ulma, 1 4 let
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Mukařovská koloběžkiáda 2016

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Stalo se už tradicí, že Mukařovská koloběžkiáda je pořádána každé dva roky. První
koloběžkové setkání se uskutečnilo v roce 201 0, letos se tedy jednalo o čtvrtý ročník
I v letošním roce nám přálo počasí, takže na startu se nakonec sešlo téměř 40 závodníků
ve čtyřech soutěžních kategoriích.
Pro závody jsme tentokrát využil i areálovou komunikaci u školy, která se myslím velmi
osvědčila. Kromě závodů na čas čekala na závodníky i jízda zručnosti , v cíl i pak pro
nejlepší z nich diplomy a drobné ceny. Příjemná atmosféra mezi malými i velkými závodníky
stejně jako pivo, l imonády, káva i koláče přišly k chuti všem, kdo neváhali strávit nedělní
odpoledne závoděním nebo prostě jen návštěvou této akce. Děkujeme všem, kdo si našl i v
nedělní odpoledne čas, ať j iž návštěvníkům nebo těm, kdo akci připravil i .




