
 
Dobře už bylo aneb za vše 
může krize 

Vítek Šoupal, Mukařov-sko 

Tak nám padla vláda, kromě ekono-
mické a společenské krize teď čelíme  
i krizi ústavní. Chtělo by se tedy říct: 
"Dobře už bylo, připravme se na nejhorší".  

Pro chmurné příklady nemusíme chodit 
tak daleko. O požáru truhlárny v Mukařově 
si můžete přečíst uvnitř tohoto čísla. Jedná 
se o tragickou událost, která prověřila 
připravenost našich hasičů a hluboce 
poznamenala osud jednoho našeho souseda.  

Nejsou to, ale jen negativní zprávy, které 
se na nás v této době ženou. Byť propad 
průmyslové výroby zasáhne negativně také 
do daňových příjmů obce, podaří se tento 
dnes předpokládaný více jak 10% propad 
vyrovnat díky peněžním prostředkům, které  
stávající zastupitelstvo pro obec získalo díky 
tomu, že se postavilo proti nevýhodné smlou-
vě o prodeji plynovodu podepsané předchozí 
paní starostkou. Nedojde tak k omezení pro-
jektů, které jsme na letošní rok naplánovali. 
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Často se mne lidé ptají, jak to je s kru-
hovým objezdem na Budech. Dalo by se to 
vlastně také shodit na krizi, ale určitě ne na 
stávající ekonomickou, ale hlavně krizi 
mezilidských vztahů. Na webových stránkách 
obce se můžete v historii Úřední desky 
přesvědčit o tom, kolik marných pokusů obec 
i kraj jako investor učinili vůči rodině bývalé 
paní starostky, která po svém odvolání  
z funkce výstavbu kruháku bojkotuje.  

Více informací najdete průběžně na internetu:   
www.volny.cz/mukarov-sko nebo www.mukarov.cz

Poslední zpráva je, že kraj na jaře vyřadil 
kruhovou křižovatku ze seznamu svých 
prioritních projektů. Pro nás to tedy 
znamená, že 15 milionů korun, které byly na 
tuto akci 3 roky na kraji drženy, obec 

pravděpodobně nikdy neuvidí a křižovatka 
a její okolí ještě zřejmě dlouho zůstanou 
v takovém stavu, jako nyní. Není to škoda?  

V negativních zprávách bychom mohli 
pokračovat dál. Mnoho z těch témat najdeme 
na webovém diskusním fóru obce. Tak třeba 
rozbité a rozblácené silnice po tuhé zimě. 
Nepořádek ve škarpách a v lese. Ucpané 
uličky auty parkujícími místo na dvorku 
venku za plotem… 

Od špatných zpráv zpátky k těm 
pozitivním, které potěší. Tak třeba, že 
starostové okolních obcí konečně také 
pochopili, že je nutné něco dělat s rozšířením 
školy (viz str. 3). Nebo si přečtěte hned 
několik článků o akcích, které se udály v 
únoru a březnu v našich obcích - plesy, bály, 
maškarní, sněhulákiáda, Masopust, Morana.  

Nějak bylo, nějak bude, hlavně ať už je 
jaro, svítí sluníčko a děti jsou zdravé ☺ 
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Starosti starosty 

Rudolf Semanský, starosta obce 

Tak se zdá, že je zde již opravdu jaro - 
nejen to kalendářní, ale po pár posledních 
záchvěvech zimy i to skutečné. Jaro je 
krásné, ale přináší s sebou i určité starosti 
navíc, které přes zimu většinou nebylo 
nutné řešit.  

V první řadě je to stav silnic a chodníků, 
který se přes zimu většinou výrazně zhorší a 
na jeho opravy padne nemálo obecních 
prostředků. Alespoň trochu je situace 
příznivější tam, kde jsou asfaltové cesty, 
ovšem největší problémy vznikají tam, kde 
jsou cesty pouze štěrkové a nebo 
nezpevněné. Zde se po zimě objevují velké 
louže, bahno a další nectnosti a občané 
bydlící v blízkost těchto cest se tak ozývají na 
jaře jako první.  

Pro nás to znamená projít nebo projet 
obec a určit, které cesty a jak se budou 
z vyčleněného balíčku peněz opravovat.  
Že určitě nebudou spokojeni všichni, je  
ale jasné. 

Další problémy, které se s jarem 
pravidelně objevují, jsou jednak zvýšený 
stavební ruch a s tím související nepořádek 
nejen na cestách, ale i v okolí staveb a pak 
také vzrůstající nepořádek kolem kontejnerů 
na odpad a v obci. Ten vzniká i tím, že po 
zimě se dělá pořádek ve sklepeních, dílnách a 
podobně a také začínají přijíždět chataři, 
kteří na zahrádkách a v chatkách postupují 
obdobně a nepotřebné haraburdí odkládají v 
lepším případě u kontejnerů na tříděný 
odpad, v horším do lesů a u cest. 

V této souvislosti chci zmínit jednu 
důležitou věc, kterou již několik měsíců 
nabízí obec Mukařov pro své občany i pro 
rekreanty, a to je využití sběrného dvora pro 
odevzdání elektrozařízení. 
Obecní úřad má uzavřenu 
smlouvu s několika 
firmami pro sběr 
veškerého elektrozařízení, 
a tak je možné toto 
zařízení po dohodě a nebo 
v určený den (středa) 

odevzdat přímo v areálu bývalé tržnice v 
Mukařově. Jednou z firem je ELEKTROWIN, 
jež odebírá taková zařízení jako ledničky, 
pračky, mrazáky, myčky, vysavače, 
mikrovlnné trouby, žehličky, kávovary, 
sekačky, vrtačky, čerpadla, frézy, a další 
ruční elektrické nářadí. Za toto zařízení 
(pozor - pouze kompletní!) pak obec obdrží 
příspěvek na provoz sběrného dvora a 
nemusí naopak vynakládat značné částky za 
likvidaci  různě pohozeného elektroodpadu. 

Byla by škoda, kdyby elektrozařízení mělo 
končit v lese, na skládkách a nebo v 
příkopech, když je možné je odevzdat přímo v 
obci a ještě tím přispět k zlepšení životního 
prostředí. Navíc, jak se můžete dočíst v 
Kalendáři na poslední stránce, proběhne opět 
kontejnerový víkend 4.-5.4. 

Myslím, že je namístě zmínit i jednu 
smutnou událost, která se v naší obci stala 
první jarní den, a to rozsáhlý požár, který 
zcela zničil dům i s truhlárnou v Srbíně, 
přičemž došlo i k vážnému zranění majitele 
domu p. Pšeničky. V první řadě chci p. 
Pšeničkovi popřát brzké uzdravení a 
současně vyjádřit svůj obdiv a poděkovat 
hasičům, kteří se na likvidaci požáru podíleli. 
Je myslím zcela lhostejné, zda se jednalo o 
hasiče z profesionálních sborů z blízkého 
okolí a nebo o jednotky sboru dobrovolných 
hasičů - odvahu a kvalitní zásah předvedli 
všichni a jistě se mnou bude souhlasit každý, 
kdo měl možnost vidět „do čeho jdou“. 
Shodou okolností se tento den konal tradiční 
Hasičský ples, ovšem jeho organizátoři byli v 
převážné většině přítomni právě u hašení 
požáru a plesu se tak vlastně nemohli 
účastnit. 

Obecní úřad se nyní snaží poškozeným 
majitelům pomáhat nejen zajištěním 
potřebných dokladů, které při požáru vzaly 

za své, ale i technickou 
pomocí a zřejmě již brzy 
bude organizována i 
sbírka, jejíž výtěžek by jim 
měl pomoci alespoň trochu 
ulehčit v této těžké životní 
situaci. Bližší údaje budou 
včas zveřejněny. 

724 06 51 61 
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Tak, jak to bude s letošními prvňáčky?  Jan Kašpar, místostarosta obce 

Otázku z názvu tohoto článku si asi již několik let klade řada 
rodičů v Mukařově a okolních obcích, z nichž do naší školy chodí 
přes 2/3 žáků. Jak se dočtete v následujících řádcích, zdá se, že 
se situace konečně posunuje k lepšímu, ale nepředbíhejme. 

Zřizovatel základní školy obec Mukařov opakovaně ústy svého 
zastupitelstva upozorňoval několik let starosty okolních obcí, že 
jednoho dne nebude kapacita současné budovy stačit odolávat 
demografickému vývoji obyvatelstva a tím i náporu na umístění dětí 
do této školy (viz články v časopisu Mukařov-sko 1/2008 – Potřebuje Mukařov rozšíření školy, 5/2008 – 
Úvodník – Demografická studie Mukařov-ska). Obec Mukařov nechala již v minulém volebním období 
vypracovat studii na výstavbu nové školní budovy, nicméně předpokládaný rozpočet blížící se 
100 milionům korun nebyl na další rozpracování projektu reálný. 

Letošní zápis, který potvrdil to, že místa ve škole není dost (viz článek níže), donutil 
starostky a starosty okolních obcí konečně pochopit, že ze svých rozpočtů musí přispět  
k zajištění podmínek pro umístění dětí i ze svých obcí a že nelze požadovat jen na obci 
Mukařov, aby hradila další nutnou výstavbu ze svého rozpočtu.  

Po několika kolech jednání bylo dohodnuto, že  Obec Mukařov dá k dispozici pozemek  
v blízkosti školní budovy a za finančního přispění okolních obcí zorganizuje výstavbu dvou 
tříd s kapacitou 2x30 žáků s patřičným sociálním zázemím ve formě kontejnerových 
buněk. Toto řešení se osvědčilo už i v jiných obcích, kde řešili podobný problém.  

Obec Mukařov proto uzavře dvoustranné smlouvy o zřízení spádové školy Mukařov  
a o financování této výstavby s obcemi, ze kterých navštěvuje základní školu nejvíce dětí. Jsou 
to obce Babice, Doubek, Doubravčice, Louňovice, Svojetice, Štíhlice a Tehovec. Po řadě jednání 
byl odsouhlasen i nutný klíč poměrného financování. Z několika variant byl nakonec vybrán 
jako nejspravedlivější údaj o počtu dětí ve věku 0-15 let přihlášených v daných obcích k 31.1.  

Technické řešení kontejnerového uspořádání nabízí řada firem, samozřejmě musí splňovat 
náročné podmínky a normy pro školní výchovu. Investice kromě toho vyžaduje, že obec 
Mukařov musí také zajistit dostatečnou kapacitu pro likvidaci splaškových vod, přívody vody a 
tepla z rekonstruované kotelny. Bylo prozíravé nechat vyprojektovat  před dvěma lety novou 
kotelnu s dostatečnou rezervní kapacitou pro předpokládané rozšíření o nové třídy. Pro 
organizaci další výstavby bude  vytvořena komise složená ze zástupců všech smluvních obcí k 
výběru konečného technického řešení a sledování výstavby. 

Projekt této výstavby počítá s rozšířením o další dvě třídy v příštím roce. Jde sice  
o tzv. „provizorní“ řešení, ale ty uvozovky naznačují těžko odhadnutelnou délku provizoria.  
Další vývoj výstavby kolem Mukařova  nutně v nejbližší budoucnosti vyvolá výstavbu nové 
školní budovy s patřičným vybavením, což nakonec písemně stvrdili všechny starostky a 
starostové při úvodním jednání. Jen aby to provizorium nenabylo povahy „dočasného“ řešení.  

 

 

Zápis do ZŠ Mukařov  Jaroslava Kapustová, Školský výbor obce 

Vzhledem k narůstajícímu počtu obyvatel v Mukařově a okolních obcích se zvyšují i 
počty žáků docházejících do ZŠ Mukařov. Pro školní rok 2009/10 bylo zapsáno 
"rekordních" 66 dětí. Tato skutečnost uspíšila rozhodnutí okolních obcí přidat se k projektu 
Mukařova na rozšíření školy o 2 až 4 třídy (dle finančních možností). Zastupitelé obce se 
opakovaně sešli se starosty okolních obcí a dohadovali financování připravované přístavby. 
Zároveň dochází k vytvoření spádového školského obvodu, který budou tvořit obce: Mukařov 
(Srbín, Žernovka), Babice, Doubek, Doubravčice, Louňovice, Svojetice, Štíhlice a Tehovec.  

Zastupitelé obce schválili na svém zasedání dne 17.3.2009 zpřísněné podmínky pro zápis 
dětí do ZŠ Mukařov. Od školního roku 2010 budou rodiče při zápisu dětí do ZŠ předkládat 
občanský průkaz, rodný list dítěte a potvrzení OÚ o trvalém bydlišti dítěte. Při zápisu se 
přednostně přijímají žáci s trvalým pobytem ve školském obvodu (odst. 7 § 36 zák. 561/2004 Sb.) 
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Voda, pitná a kvalitní, toť stále 
problém ...  Jan Kašpar, místostarosta 

Jak známo, většina obyvatel Mukařova 
je napojena na jediný vodovodní řad  
a vlastně na jediný vrt na rozhraní 
Mukařova a Babic. Obec připravuje rozšíření 
mateřské i základní školy, přibývá i řada 
dalších žadatelů z nové výstavby. Proto byl 
zpracován Generel vodovodu obce Mukařov. 
Byly modelovány různé provozní stavy, které 
ve výsledku potvrdily dostatečnou kapacitu 
současného vrtu s možným zvýšením až na 
1050 EO (tzv. ekvivalentní obyvatel). Ze 
závěrů generelu zároveň vyplývá doporučení 
na vybudování akumulační nádrže pro 
zajištění dodávky v případě výpadku 
technologie úpravny, čerpání vody při 
maximálních odběrech nebo nutné údržbě.  

 

 

Beseda s pamětnicí ve škole 
 Jana Novotná, ZŠ Mukařov 

V pátek 13.2. 2009 navštívila naši ško-
lu paní Lašková-Kottová, která je pamět-
nicí smutných událostí 2. světové války.  

Dětem z 8. a 9. tříd vyprávěla o svém 
pobytu v Terezíně a následně v koncentrač-
ním táboře Osvětim. Myslím, že přímý rozho-
vor s konkrétními dotazy dětí a videoukáz-
kami nahradí mnoho hodin výkladu učitele. 
Dětí jako by se dotkla osudovost a hrůza té 
doby, vydržely pozorně sledovat nové 
informace skutečně dlouhou dobu.  

Za sebe a děti moc děkuji p. Kottové, že 
se našim dětem věnovala a zároveň bych  
jí chtěla vyjádřit obdiv k její vitalitě a život-
nímu optimismu. Ještě jednou děkuji a přeji 
vše nejlepší a hodně zdraví k brzkým 
kulatým narozeninám.  

Inzerce

Školní lyžařský zájezd  
Náš zájezd se letos velmi povedl. Hotel 

Celnice, kde jsme byli ubytováni, nám 
poskytl skvělé zázemí. Sjezdovka byla blízko, 
což je veliká výhoda. Podnikli jsme i jedno-
denní skizájezd do Černého dolu, jenž se 
žákům velice líbil. V závěru týdne jsme 
uspořádali závody slalomu a sjezdu. Slalom 
dívky: 1. Slezáková 2. Nochtová 3. Puchmer-
tlová Slalom chlapci: 1. Rottenberg 2. Dolejš 
3. Kadeřábek Sjezd dívky: 1. Slezáková  
2. Nochtová 3. Indrová Sjezd chlapci:  
1. Dolejš 2. Rottenberg 3. Potměšil        (zem) 
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Novinky z SDH Žernovka  
 Matěj Mlčoch, SDH Žernovka  

Foto M. Mlčoch 

Konec prvního čtvrtletí tohoto roku je 
ve sboru SDH Žernovka v duchu příprav 
druhého ročníku soutěže s dnes již dá se 
říct historickými stříkačkami PS8.  

V loňském roce se Žernovské Osmičky 
zúčastnilo 5 družstev. Akce byla loni kladně 
hodnocena a byla velice příjemná pro domácí 
i ostatní sbory. Atmosféra tohoto klání byla 
spíše přátelská, než že by sbory byly 
nesmiřitelní rivalové. Sbor pevně doufá, že 
letošnímu ročníku bude počasí jako loni 
nakloněno a že i diváci si najdou cestu a 
chvilku času na to navštívit 25. 4. 2009 
v 11:00, kdy bude zahájení, obec Žernovku. 
Hosty bude určitě čekat pohoštění a zajímavá 
podívaná.  

   V březnu výjezdová jednotka obce 
Mukařov složena z členů SDH Žernovka a 
SDH Mukařov vyjela na požár slepičárny na 
Vyžlovce s oběma cisternami, spolu s 
jednotkami HZS Říčany, Kolín, Český Brod a 
jednotkami SDH Kostelec nad Černými Lesy, 
Jevany, Tehovec na požár haly o rozměrech 
20x100 metrů. S požárem hasiči zápasili asi 
7 hodin a opět se ukázala výborná 
připravenost všech členů výjezdové jednotky, 
kde mohli zúročit svá školení a znalosti 
z oblasti PO. 

 

Velký požár truhlárny 
Třípatrová truhlárna začala hořet 

v sobotu 21.3.2009 odpoledne ve Slepé 
ulici v Mukařově (Srbín).   

Majitel, který chtěl oheň likvidovat při 
jeho vzniku, utrpěl těžší zranění. Popálen byl 
asi na 30% těla, byl vrtulníkem transpor-
tován do Vinohradské nemocnice, majitelka 
byla odvezena ZZS v šoku do nemocnice.  

Na místě zasahovalo 9 jednotek profe-
sionálních a dobrovolných hasičů. Zásah byl 
náročný a dlouhý díky členitosti budovy  
a také špatné přístupnosti z příjezdové ces-
ty. Samotnému zásahu moc nenapomáhala 
kovová střecha, která byla částečnou 
překážkou k účinnému hašení požáru. Ta 
byla otevřena pomocí automobilového žebří-
ku.  Zásah probíhal  v dýchací technice, 
likvidace a dohlídka požářiště pokračovala až 
do druhého dne. Na místě zůstávala JSDH 
obce Mukařov.  

Poděkování 
 

Přítel a kamarád je ten, který umí  
v osudové chvíli pomoci, utěšit, podat 
ruku v krajní nouzi – při velkém požáru 
našeho domu, při žáru, kdy jen zázrakem 
byl zachráněn můj manžel. 

Děkuji všem! Hasičskému záchrannému 
sboru ze Říčan a všem SDH z Tehovce, 
Říčan, Mukařova, Kostelce n. Č. l., 
Mnichovickým, Žernovským, Struhařovským  
a města Kolína. 

Mé velké poděkování patří všem, kteří 
mi poskytli pomoc v tragické chvíli při 
úplném vyhoření domu a výrobny. Ze srdce 
děkuji panu a paní Semanským, bez jejichž 
pomoci bych byla naprosto bezradná. Děkuji 
Ivaně a Petrovi Echtnerovým za azyl a 
všem, kteří mi podali ruku v nouzi. 

Druhý den došlo ještě k zahoření vozu v 
blízkosti budovy, který byl v době požáru 
také částečně zasažen ohněm. Příčina požáru 
je v šetření vyšetřovací skupiny HZS.  

Při zásahu byli zraněni ještě čtyři hasiči, 
z toho dva měli lehké popáleniny a dva lehká 
zranění. Hlavní tah na Kutnou Horu byl po 
celou dobu uzavřen a policie odkláněla 
veškerou dopravu přes Žernovku.  (mlč) 

 

S hlubokou úctou 
 Marie Pšeničková 
Srbín, 28.3.2009 
 

 Dopis redakci Mukařov-ska 
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Dětský maškarní karneval   
 Michal Pokorný, SDH Mukařov  

Ještě jsme se nestačili po Novém roce 
ani trochu rozkoukat,  již se blíží jaro a 
tím končí letošní plesová sezóna.  A máme 
za sebou i  dětský maškarní karneval!   

Karneval pořádali mukařovští hasiči v 
místní sokolovně poslední zimní sobotu. 
Přesto, že to bylo v době jarních prázdnin, 
kdy většina dětí odjíždí se svými rodiči 
lyžovat, účast byla nečekaně velká. 
Pořadatelé museli dokonce přidat další stoly 
v průběhu karnevalu, aby si mohli všichni 
příchozí sednout.   

Po  krátkém  uvítání a  několika 
písničkách na zahřátí, přišel děti pobavit 
kouzelník Čáryfuk. Předvedl dětem spoustu  
kouzel a s některými mu mohly děti dokonce 
pomáhat. Poté následovala promenáda 
masek, kterou vedl klokan Jirka – maskot 
letošního plesu. V sokolovně se to hemžilo 
princeznami, vílami, klauny, Karkulkami, 
vodníky, broučky a mnoha dalšími 
pohádkovými bytostmi.   

Rodiče a další dospělí to neměli vůbec 
jednoduché. Z tolika masek vybrat pouze tři 
nejhezčí  bylo opravdu těžké.  A jak to 
nakonec dopadlo? První místo získala 
muchomůrka Nikolka, druhé místo obsadil 
motýl Tomášek a o třetí místo se podělily  tři 
masky:  Pipi dlouhá punčocha, Karkulka a 
princezna Koloběžka.  Ani ostatní děti 
neodešly domů s prázdnou. Všichni měli 
možnost si koupit tombolu a při odchodu 
dostal každý pár vitamínů v podobě ovoce.  

Ti, co vydrželi i po vyhlášení soutěže 
masek, si mohli  ještě  kromě tance 
vyzkoušet svou zručnost v házení míčků do 
klaunovy pusy, překonání lavičky s 
pingpongovým míčkem na lžíci či zdolávání 
jiných překážek. Věřím, že se karneval našim 
ratolestem líbil a všichni si ho užili podle 
svých představ. Vždyť co je hezčího než 
rozzářená dětská tvář!  A o to se všichni 
pořadatelé snažili. 

Velký dík patří nejen pořadatelům ale 
samozřejmě i sponzorům karnevalu:  K2L 
cz.s.r.o. – p. Kuchař, Obecní úřad Mukařov, 
Ovoce a zelenina Vl. Budský, DPD CZ s.r.o., 
T-Mobile, ČSOB, Pekárna Oskar a Štěpánka 
Tichá. 

Sněhulákiády jsme se dočkali 
Třetí únorovou sobotu mohli hasiči 

z Mukařova díky vydatné sněhové nadílce 
uspořádat dlouho plánovanou a několikrát 
odloženou Sněhulákiádu. 

Příprava této originální akce musela s 
ohledem na rychle se měnící sněhové 
podmínky proběhnout během několika dnů. 
O tom, že i krátká příprava může vyústit ve 
velmi podařenou akci se mohli přesvědčit 
všichni, kteří se zúčastnili. Během odpoledne 
stavěli malí i velcí nejen tradiční sněhuláky, 
ale i zvířata, auta a pohádkové postavy. 

Hasiči pro všechny připravili příjemné 
zázemí s hudbou, občerstvením a opékáním 
buřtů. Podařilo se postavit 107 sněhových 
výtvorů nejrozmanitějších velikostí. S volně se 
snášejícími vločkami bylo zábavné odpoledne 
ukončeno vyhlášením nejzajímavějšího díla. 
Doufejme, že nám počasí bude nakloněno  
i příští rok.                                  (mpo) 

 

 

Jaro v mateřském centru  
 Katka Čadilová, MC Mukařov-sko  

Mateřské centrum 
Mukařov-sko se i na 
jaře těší na návštěv-
níky pravidelných pro-
gramů i jednorázových 
akcí. Z té první skupiny 
bychom rády upozornily na 
hudební školu YAMAHA – program robátka, 
určený dětem od 4 do 18 měsíců (koná se 
vždy v pátek od 10.30 do 11.15 v Sokolovně). 
Každou třetí středu v měsíci zveme maminky 
do družiny na „maminec“, neboli večerní 
program bez dětí. 

Dubnový Den Země (22. 4.) zkusíme 
„oslavit“ úklidem na hřišti před družinou, 
které se chystáme doplnit o další herní prvky 
vhodné pro nejmenší děti. V květnu 
připravujeme Den pro mámu – jako trochu 
opožděný dárek ke Dni Matek bude 
odpoledne v neděli 17. 5. probíhat v Soko-
lovně program věnovaný regeneraci „těla  
i ducha“ – tj. společné cvičení, masáže a 
zajímavé povídání u čaje a doma pečených 
dobrot.  

 (Sledujte www.mcmukarovsko.estranky.cz, 
  ptejte se na tel. 608 047 196)  



                    –  dvouměsíčník pro Mukařov, Srbín a Žernovku –  2/2009                                       Strana 7 

 
Masopust a Morana aneb obno-
vujeme tradice v Mukařově  
 Jana Šoupalová, MC Mukařov-sko 

Když jsme na podzim roku 2007 
zakládali naše Vaše Mateřské centrum 
Mukařov-sko, jednou ze zamýšlených 
náplní činnosti byla i obnova tradic 
českého venkova. Hlavním důvodem tohoto 
záměru byla snaha zabránit přeměně 
"pražského zápraží" v noclehárnu lidí 
dojíždějících do Prahy nejen za prací, ale i 
zábavou. Doufali jsme, že právě skrze naše 
děti a s našimi dětmi se nám může podařit 
obnovit některé tradiční (bujaré) zábavy, 
které s sebou nesou především příležitost 
setkat se se sousedy více či méně známými a 
společnými silami projasnit život v našich 
obcích. 

A tak jsme v roce 2008 poprvé vynášeli 
Moranu a letos, 22. února, jsme se vydali na 
první masopustní obchůzku. Sešli jsme  
se nad malým občerstvením před hospodou  
U kostela, pan starosta nám obchůzku 
slavnostně povolil a náš nevelký průvod se 
vydal do sokolovny, kde již vyhrávala živá 
hudba k tanci maškar a bylo připraveno hrací 
místo pro děti (skluzavka, trampolína, 
oblíbené míčky i míče, obruče, …). Nechyběly 
ani tradiční masopustní koblihy (doma 
pečené!). 

Oproti tomu bylo již letošní vynášení 
Morany bez sněhu, ale jarní počasí nám ještě 
moc nepřálo. Na louce u rybníka si děti i  

dospělí mohli užít hudby a opéct buřty na 
ohni, v kterém před tím skončila svou pouť 
Morana. 

Těšíme se, že se příští rok na Masopustní 
obchůzce či při vynášení Morany sejdeme i s 
Vámi. A snad obnovíme některou z dalších 
tradic.  

 

 

Jarní zprávy z mateřské školy  
 Dana Tůmová, ředitelka MŠ  

V měsíci únoru jsme připravili pro 
rodiče výtvarnou výstavu prací našich 
dětí. Vyzdobené byly třídy, nástěnky v 
šatnách i na chodbách naší školky. Rodiče 
měli možnost prohlédnout si výstavu několik 
dní a průvodce jim dělaly jejich děti. Všem  se 
výstava líbila. Budeme pokračovat ve 
výstavách, protože jsou děti velice šikovné. 

V dubnu připravujeme: zájezd do divadla 
Gong v Praze  na  pohádku „Kocour 
Modroočko“, divadlo v MŠ –„Hastrmánkovo 
jaro“, návštěvy  Solné jeskyně v Říčanech 
(každý týden). Těšíme se na Velikonoce, 
výzdobu školky a přípravu dárků pro naše 
rodiče.  

V květnu bude dopravní dopoledne a to  si 
děti přivezou do školky  koloběžky, kola a 
budeme závodit v šikovnosti a obratnosti. 
Nezapomeneme ani na svátek našich 
maminek a překvapíme je pěknou besídkou a 
dárkem.  

Máme před sebou ještě hodně práce,tak 
nám držte palce, ať se nám vše zdaří. 

Foto M. Holický 
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Výroba, doprava a ukládání 
betonových směsí 
Prodej písků a drtí 

Betonpumpa Schwing 24m 
 

U Mototechny 89  
– areál stavebnin PRO-DOMA 

 

web: www.betonmuk.cz
e-mail: obchod@betonmuk.cz

 
Objednávky:

  721 870 737 
602 442 950

 

B E T O N Á R K A  
MUKAŘOV 

 

Kalendář akcí 
Mukařovska 
Duben 2009  
4.-5. Velkoobjemové 

kontejnery + sběr 
nebezpečného odpadu na tradičních 
místech Muk+Srb+Žern.  

 6. Beseda s psycholožkou – Souroze-
necké vztahy (9.30 družina) Mateřské 
centrum Mukařov-sko (MCM)  

11. Malování vajíček a pletení pomlázek 
(14:00) + Velikonoční zábava (20:00) 
hrají HOM-BRE - Montgomery Žernovka 

12. Velikonoční jarmark (15:00) 
Srbínská náves – o.s. Pro Srbín 

14. Znakování nemluvňat (10:00 družina) 
MCM (registrujte se předem – kontakt str. 6) 

22. Den Země – ukliďte ve vaší ulici nebo 
přijďte na dětské hřiště v Mukařově 
Mateřské centrum Mukařov-sko (16:00) 

28. Beseda o zelených potravinách (9:30) 
Mateřské centrum Mukařov-sko 

25. Žernovská Osmička (11:00) hasičská 
soutěž na Žernovce – SDH Žern. Inzerce

30. Tradiční čarodějnice v Mukařově 
Čarodějnické rojení na Žernovce 

 

Květen 2009  
17. Den pro mámu (15-18:00 sokol.) MCM 
30.  Mukařovská kecka (7-10:00)  

tradiční dálkový pochod na trasách  
7,15 a 25 km - TJ Sokol Mukařov 

Změna akcí vyhrazena 
 

Mistrovské zápasy 
TJ Sokol Mukařov – muži  
 
Sobota 11.4.  
 15.00 - Mukařov B – Kamenice B 
Sobota 25.4.  
 17.00 - Mukařov A – Kostelec nad Č. lesy  
Sobota 9.5.  
 14.00 - Mukařov B – Vyžlovka B  
 17.00 - Mukařov B – Vyšehořovice 
Sobota 30.5.  
 14.00 - Mukařov B – Mnichovice A 
 17.00 - Mukařov – Mochov 
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