
 
Naučit se respektovat   
  Vítek Šoupal, Mukařov‐sko 

Venku  začalo  léto!  Teploty  se  v druhé  půlce 
května vyšplhaly ke třicítce. Zahrádky se zazelena‐
ly. Jen ty ořechy vypadají jak smuteční vrby, jak se 
ještě nevzpamatovaly z mrazíků na začátku května. 
Kdopak by teď chtěl sedět doma? Všichni vyrážíme 
ven, posedět, projít se nebo projet na kole.  

Vyrazte  i  Vy,  a  to  nejen  o  Sousedské  sobotě, 
kterou vyhlásili srbíňáci na 11.6. pod heslem „Poznej 
svého  souseda“.  Šancí  potkat  se  bylo  na  jaře 
v našich  obcích  více  než  dost.  Vzpomeňme,  třeba 
vynášení Morany, Velikonoční  jarmark,  Čarodějnice 
nebo Mukařovskou kecku. Když  se podíváte na po‐
slední  stránku dvouměsíčníku,  zjistíte,  že  i v červnu 
bude, kdy a kde se potkat. Budou tu dětské dny na 
Žernovce  a  v Mukařově,  v červnu  budou  dohrávat 
mukařovská fotbalová družstva letošní soutěžní roč‐
ník – v sobotu 4. a neděli 5. června odehrají fotbalis‐
ti doma hned 5 zápasů.  

No  a  komu  by  venkovní  setkávání  bylo málo, 
může se „setkat“ a diskutovat na několika mukařov‐
ských internetových diskusních fórech. Web obce le‐
tos oslavil již 8 let svého fungování a počet příspěv‐
ků v diskusi rok od roku roste.  

Když jsme do předchozího čísla našeho časopisu 
zařadili několik příspěvků  z internetového diskusní‐
ho fóra obce, strhla se nad nimi opět divoká debata. 
Byť se jednalo o téma „Ne“pořádku v obcích, stočila 
se  diskuse  k starousedlíkům  a  naplaveninám.    Kdo 
dělá  větší  nepořádek,  kdo  se  o  co  víc  stará  atd. 
Osobně si myslím, že o tom to není. Člověk buď „ig‐
norant“  je, nebo není a nic na  tom nemění  to,  jak 
dlouho kde bydlí. Dám Vám dva čerstvé případy.  

Ten první je z Mukařova, kde si jeden staroused‐
lík postavil kontejner doprostřed rušné ulice. Na můj 
dotaz,  zda  by  ho  neposunul  blíže  k plotu  reagoval 

slovy: „Já tu bydlím od mala, co se do toho s…“ Asi si 
dovedete představit, jak probíhala následná diskuse 
o povinnosti ohlášení záboru veřejného prostranství 
na úřadu. Druhým případem  je nedostatek vody na 
Žernovce, kde  i přes vydatnost vrtu někteří novou‐
sedlíci  s příchodem  jara  zvednou  přes  víkend  spo‐
třebu tak, že voda dojde. Kolikrát se má asi opako‐
vat,  že  vodovod  není  pro  zavlažování  trávníku  či 
napouštění bazénu?  

Budeme‐li se více potkávat, budeme se i více re‐
spektovat ‐ a nebo zůstaneme všichni doma za pecí 
a  na  internetu  si  budeme  spílat  do  starousedlíků, 
chatařů,  náplav  …    tím  se  ale  přes  barikády 
z kontejnerů a vyschlé prameny nedostaneme.          
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Radosti místostarosty 

Přemysl Zima, místostarosta obce 

Abych  trochu  narušil  hegemonii  seriálu  vše‐
možných  strastí,  chci  se  s  vámi  podělit  o  několik 
příjemných skutečností, které se navzdory pobláz‐
něnosti  doby  a  každodennímu  stresu  přeci  jen 
odehrály. 

Velmi  pozitivní  skuteč‐
nost  vidím  v  nastartování 
pravidelných  měsíčních 
schůzek  zástupců Mukařova 
s říčanským a mnichovickým 
vedením,  kde  jako  větší 
spádové  obce  probíráme 
společně  velká  a často 
bolestivá  témata  regionu, 

zejména pak územní rozvoj, dopravu,  školství, nebo 
pořádek a bezpečnost. Myslím, že je to dobrý recept 
na  snahu  o  zajištění  jednotných  podmínek  pro 
stabilní a udržitelný rozvoj našeho regionu. 

Mezi  další  konkrétnější  věci  patří  poděkování 
pracovníkům obce v komunálních službách  ‐ hlavně 
tedy Mirkovi  Veselému  ‐  za  obětavé  nasazení  při 
zprovoznění  staronové  sekačky,  čímž  obec  ušetřila 
nemalé  finanční  prostředky,  a  také  všem  ostatním 
za  příkladnou  údržbu  veřejných  prostranství 
a spoustu  dalších  životu  v  obci  prospěšných 
a potřebných prací. 

Další  a  velkou  mou 
radostí  je  pokračování 
zkulturňování obecní návsi  v 
Srbíně,  kterou  nastartovala 
dotace  získaná  přes  MAS 
Říčansko  v roce  2009.  Jsem 
opravdu  rád,  že  mne  lidé 
sami  kontaktují  s  tím,  že  by 
přiložili  ruku  k  dílu  a  že  jim 
není zatěžko obětovat nějaké 

to dopoledne na vylepšení vzhledu návsi. Velké DÍKY 
za to vám všem! Ostatní nezoufejte, ještě bude letos 
příležitost se zapojit  ‐  je to  jen a  jen na vás. Stejně 
tak děkuji i všem ostatním, ať už jednotlivcům nebo 
spolkům,  kteří  se  aktivně  podílejí  vlastními 
skromnými  silami  na  místním  rozvoji  a  veřejných 
aktivitách, které vedou ke snesitelnější lehkosti bytí. 

Tady bych chtěl také zmínit a vyzdvihnout práci 
Pavla  Doskočila  a  ostatních  dobrovolníků  v  okolí 
požární nádrže v Mukařově, kteří se již od podzimka 

starají  o  nádrž  a  přilehlé  břehy.  Celé  okolí  velmi 
prokouklo  a  pomalu  se  naplňuje  vize  o budoucí 
parkové úpravě veřejné odpočinkové oblasti. Touto 
cestou by obec ráda šla a já jen doufám v zachování 
pořádku  v  místě.  Volám  proto  ke  všem 
návštěvníkům:  „Co  si  tam  kdo  v  rámci  své 
kratochvíle přinesete, tak to si potom také odneste!“ 
Není to žádná skládka a hned vedle je kontejnerové 
stání, tak to snad nemusí být takový problém ... 

Aktuální informace ke stavu projektů obce 
V  následujících  řádcích  bych  rád  ještě  přiblížil 

stav  jednotlivých  projektů  připravených  obcí  na 
realizaci (nejen) v letošním roce. 

Nejprve  k  projektům  letos  aktuálním,  které 
nalezly podporu i u dotačních poskytovatelů. Prvním 
z  nich  je  „Revitalizace  prostředí  Mateřské  školy“, 
která  byla  směřována  k  podpoře  na  Státním 
zemědělském  intervenčním  fondu  prostřednictvím 
MAS Říčansko. Po doporučení  říčanské MASky fond 
naši žádost o dotaci přijal a bez větších doplňujících 
připomínek také zaregistroval.  

Projekt  počítá  s cel‐
kovou kultivací prostředí 
zejména  ve  starém 
pavilonu v MŠ  i vnějších 
prostor  před  vchodem 
do  školky,  která 
zahrnuje  výměnu 
starých  oken  a  dveří, 
úpravu  renovovaných 
vnitřních prostor a úpra‐
vu venkovního prostoru mezi pavilony na travnatou 
herní  plochu  s  osazením  nových  herních  prvků. 
V současné  době  již  probíhají  přípravné  práce 
projektu  tak,  aby  bylo možno  po podpisu  smlouvy 
o dotaci – doufejme v průběhu června – bez okolků 
rozjet jeho realizaci plánovanou na srpen. 

Dalším  projektem  podpořeným  z  dotace, 
tentokráte Ministerstva pro místní rozvoj (MMR), je 
„Výstavba volnočasové zóny u Základní školy“ – více 
o tomto projektu se dočtete v článku Ondry Jakoba 
na jiném místě tohoto dvouměsíčníku. 

Zprávy  zatím  nemáme  o  finanční    podpoře  ze 
Středočeského  fondu  rozvoje  obcí  a  měst  na 
dokončení finálního povrchu stezky na Žernovku ve 
Školní  ulici.  Projekt  obnovy  žernovských  křížků 
a zvoničky  byl  v  tomto  roce  na  MMR  zamítnut, 
nicméně jej zkusíme podat znovu příští rok. 
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Mezi  připravované  projekty  k  podání  žádosti 

o dotaci  patří  rozšíření  veřejného  osvětlení  v  ulici 
Do Chobotu  od  ulice  Na  Budech,  výstavba  hřiště 
v třešňovce  v  Srbíně.  Stále  také  probíhá  příprava 
dokumentů  pro  územní  rozhodnutí  na  alternativní 
trasu  vodovodu  Region  jih  a  též  pro  alternativní 
varianty umístění nové centrální  čistírny odpadních 
vod  probírané  nyní  s  přípravou  nového  územního 
plánu. 

V  kostce  se  zmíním  i  o  některých  dalších 
projektech  programu  rozvoje  obce.  Mezi  letošní 
akce  se  dostalo  na  posílení  osvětlení  na  stezce  do 
Žernovky a dokončení místa pro přecházení tamtéž 
(bohužel doprava  je tu tak silná a chodců tak málo, 
že  původní  přechod pro  chodce  tam  nemůže být).  
V létě  dojde  také  k  započetí  prací  na  dalších  dvou 
chodnících  podél  Choceradské  –  z  návsi  ke 
Svojeticům a pod Budama.  

Mezi  další  zvažované  větší  projekty  patří 
rozšíření  kapacity  školní  jídelny  a  kotelny  ZŠ 
Mukařov  pro  do  budoucna  potřebnou  přístavbu 
několika  školních  tříd;  další  uvažované  rozšíření 
kapacit  školky  –  obě  nyní  ve  fázi  studie,  projekt 
komplexní  rekonstrukce  Obecní  ulice  –  máme 
zaměřený  současný  stav  jako  podklad  pro  další 
kroky,  oprava    a  vyčištění  rybníku  v  Srbíně  –  též 
zaměřený  a  v  přípravě  studie  provedení.  K  podání 
na  stavební  povolení  se  připravuje  nová  ulice  V 
Loukách.  

Výčet  by  mohl  ještě  pokračovat  dále,  těch 
projektů  je  celkem  snad  k  sedmdesáti,  ale  to  vše 
máte  k  dispozici  na  webových  stránkách  obce 
www.mukarov.cz. 

Volnočasová zóna u školy 
Ondřej Jakob, zastupitel za TOP 09 

Naše obec uspěla v programu  Ministerstva pro 
místní  rozvoj Podpora venkova a  rozvoj  regionů  s 
žádostí na odpočinkovou zónu u školy, dostaneme 
400 tisíc Kč. Do programu se hlásilo značné množ‐
ství obcí, uspěla  jen menšina. Výzva k dotaci byla 
na návrh místní TOP 09 schválena   naším zastupi‐
telstvem,  proto  také  příprava  žádosti  vyžadovala 
rychlou a účinnou součinnost školy a zaměstnanců 
úřadu. Také rozhodnutí o kofinancování z obecního 
rozpočtu 172tis. Kč bylo přijato bezodkladně. 

Bude vybudována víceúčelová zpevněná plocha 
s malým  divadelním  jeviště,    další  plochy    budou 
využity  pro  hru  kuželek  či  dalších  aktivit.  Součástí 
projektu  je  například    i  zbudování    laviček  či   
vysazení památeční  lípy k výročí 660  let od založení 
obce.  Cílem  je  využívání  prostoru  dětmi,  kroužky, 
družinou i veřejností na nejrůznější akce.  

Areál  školy  je  dost  rozsáhlý,  proto  variant  na 
umístění odpočinkové  zóny bylo více. Nejvhodnější 
se zdál prostor před hlavním vchodem „u bříz“ a to 
hned  z  několika  důvodů  – vedení  vysokého  napětí 
znemožňuje  vyšší  stavby,  zóna  může  být 
monitorována  kamerou,  umožňuje  dozor  nad 
případným nevhodným chováním – kamera a výhled 
z kabinetu, také snadný přístup z mateřské školy pro 
její případné využívání. 

Míst , kde lze v Mukřově ve volném čase jen tak 
posedět,  není  kvůli  „vandalizmu“  mnoho.  Proto 
odpočinková  zóna  monitorovaná  školní  kamerou 
bude,  doufejme,  trvale  přínosná  z  hlediska 
estetického, výchovného i společenského. 

UPOZORNĚNÍ OBECNÍHO ÚŘADU  
 Ve většině ulic našich obcí je dopravním značením zřízena   
               OBYTNÁ ZONA. S ohledem na to, že dochází k opakovanému 
nedodržování této značky, rozhodlo se zastupitelstvo obce Mukařov 
iniciovat kontrolu dodržování příslušného ustanovení zákona  
č. 361/2000 Sb. V následujících měsících bude nad dodržováním 
pravidel chování řidičů v Obytné zóně dohlížet Policie ČR. Pro ty, kteří 
si nejsou významem značky obytná zóna jisti, vybíráme ze zákona: 

- V Obytné zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km/h !!!  
Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům,  
které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo.  

- Stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště, 
význam značky je shodný se Zákazem stání. 

- Chodci zde smějí užívat komunikaci v celé její šířce.  
- Hry dětí na těchto pozemních komunikacích jsou dovoleny. 

 

začátek a konec 
Obytné zóny 
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Obnova katastrálního operátu 

Marcela Eichnerová, místostarostka obce  

Zajisté většina    z Vás  zaregistrovala,  že v naší 
obci,  resp.  v  katastrálních   územích     Mukařov   a  
Žernovka,     proběhla   obnova katastrálního operá‐
tu    ‐  tzv. digitalizace: vyhotovení nového  souboru 
geodetických  informací  ve  formě  grafického  počí‐
tačového souboru a nového souboru popisných in‐
formací katastrálního operátu na základě  „katast‐
rálního“ zákona  č. 344/1992 Sb. v platném znění.  

Digitalizace se provádí   postupně na území celé 
České republiky a to zpravidla v rozsahu  příslušného 
katastrálního území.   Do katastrální mapy   se dopl‐
ňují parcely zemědělských a lesních pozemků evido‐
vaných  dosud  zjednodušeným  způsobem,  jejichž 
hranice v  terénu neexistují a  jsou  sloučeny do vět‐
ších půdních celků. Tyto parcely se zpravidla označu‐
jí   novými parcelními  čísly a v některých případech  
může být i  zjištěn  rozdíl mezi výměrou  dosud evi‐
dovanou a výměrou určenou grafickým počítačovým 
souborem.  Pokud přesahuje tento  rozdíl mezní od‐
chylku, obyčejně se řeší na základě námitky podané 
vlastníkem. Obnovou nejsou dotčena vlastnická ani 
jiná práva  k  nemovitostem.  

Obnovu  operátu  provádí  příslušný  katastrální 
úřad.  O  jejím  zahájení  jsou  trvale  bydlící  vlastníci 
nemovitostí    seznámeni  způsobem  v  obci  běžným, 
tj.  vyvěšením  na  úřední  desce,  na  elektronických 
stránkách obce a vlastníci trvale bydlící jinde jsou pí‐
semně obesláni katastrálním úřadem.     Vyhotovený 
soubor rovněž na základě předchozího oznámení  je 
vyložen  veřejnosti  k  nahlédnutí  po dobu nejméně 
10‐ti dnů, a  to    jednak na pracovišti   Katastrálního 
úřadu a  jednak na   místním obecním úřadu. Po ce‐
lou dobu vyložení se mohou  vlastníci nemovitostí a 
jiní oprávnění seznamovat s výsledky obnovy   kata‐
strálního operátu a event. proti  jeho obsahu podat 
námitky. Pokud podány nejsou   nebo  je o nich pra‐
vomocně  rozhodnuto  nebo  není  prokázána  jejich 
oprávněnost, je platnost operátu vyhlášena a  dosa‐
vadní katastrální operát se stává neplatným. 

A co to všechno prakticky  znamená pro nás ob‐
čany a vlastníky nemovitostí? Pro ty, kdo mají dům a 
zahradu, tak obyčejně nic, pokud nebyla zjištěna ně‐
jaká  odchylka  ve  výměře,  což  je  velice  výjimečné. 
Pro  ty, kdo vlastní pozemek v půdním celku – pole 
nebo les,  tak to znamená  pravděpodobnou změnu 
parcelního  čísla a  zejména povinnost podání daňo‐
vého přiznání  a placení daně  z nemovitostí, pokud 
tuto daň za něj platil dosud někdo jiný, např. nájem‐
ce orné půdy. Daňové přiznání se podává do konce 

ledna roku následujícího po roce, v kterém byla ob‐
nova operátu právoplatně vyhlášena.   Dále  to  zna‐
mená jednodušší hledání pozemků v mapách, kde je 
konkrétní pozemek  již  znázorněn ve  svých vlastnic‐
kých hranicích. 

Každý,  kdo  vlastní  nějakou  nemovitost,    se  již 
určitě  setkal s výpisem listu vlastnického,  a  tak i s 
uvedenou terminologií. Tato obnova operátu byla již 
v obou výše uvedených katastrálních  územích ukon‐
čena a v roce 2012 má proběhnout v k.ú. Srbín.  No‐
vý  operát Mukařova    je    již    platný  k    dispozici  a   
Žernovka  bude v nejbližší době.  

 

 

Opravy místních komunikací 
v roce 2011 

Rudolf Semanský, starosta obce  

Při  sestavování  rozpočtu  na  letošní  rok  jsme 
stáli  před  nepříjemnou  otázkou  ‐  jak  velkou  část  
financí  přidělit  na  komunikace  ‐  tedy  chodníky, 
stezky a silnice? Odhadovaná částka na opravy sil‐
nic v majetku obce je více než desetinásobně vyšší, 
než umožňuje rozpočet, a to nehovoříme o chodní‐
cích a jejich dalším potřebném rozšíření.  

Pro představu, odhad kompletní opravy resp. fi‐
nální úprava/rekonstrukce např. ul. Obecní by se vy‐
šplhala  někam  k 5 milionům  Kč,  což  je  zkrátka  ne‐
realizovatelné. Navíc  je nutno řešit  i otázku oprav a 
zejména  rozšíření  sítě  již  zmíněných  chodníků,  ne‐
boť v letošním roce začnou práce na chodníku smě‐
rem od Srbína ke křižovatce Na Budech a  tak v  le‐
tošním  roce  na  samotné  silnice  „vybylo“  pouhých 
cca 500.000,‐ Kč, takže opět bohužel půjde jen o lo‐
kální opravy výtluků v ulicích, které jsou opatřeny fi‐
nálním, tedy asfaltovým povrchem. Opravy by měly 
po zjednodušeném výběrovém  řízení  (popravdě  ře‐
čeno se firmy až na výjimky o takovouto zakázku pří‐
liš nepřetahují) proběhnout v měsíci  červnu – dou‐
fejme, že bude přát i počasí. 

Protože  ale  každého  jistě  bude  zajímat  hlavně 
to, zda se bude opravovat v jeho ulici, přikládám se‐
znam všech ulic, které jsou letos v plánu: 

Mukařov –  Jižní,  Lesní, Obecní,   Polní, Požární, 
Sosnová,  Smrková,  Spojovací,  Sportovní,  Severní,  
Spojovací,  Vodní,  Zelená,nájezdy  Pražská  (vedle  u 
čínské restaurace) 

Srbín –  Na Dolách, Na Pískách,  U Požáru 
Žernovka – Horka 
Máte‐li návrh na některou z ulic, kterou  jsme v 

seznamu opomněli, informujte prosím úřad. 
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Rozhovor s … Ondřejem Jakobem  

V  tomto  čísle  dvouměsíčníku  vám  Jana  
Šoupalová  přináší  již  třetí  rozhovor,  tentokrát  
s  Mgr.  Ondřejem  Jakobem,  tiskovým  mluvčím  
Ministerstva  financí  a  zastupitelem  Top09 
v mukařovském zastupitelstvu. 

 

Patříte mezi  ty  zastupitele,  kteří  v Mukařově 
nežijí od dětství. Co Vás do Mukařova přivedlo? Jak 
vnímáte rozdíly mezi svým rodištěm a naší obcí? Co 
pro  Vás  po  nastěhování  bylo  nejmilejším  překva‐
pením, co Vás naopak nejvíce "zamrzelo"? 

Jsem rodák z Valašska, ze Vsetína. Rozhodování 
pro mladou rodinu bez zázemí bývá racionální – ce‐
na pozemku,  škola,  školka, doktor,  kostel. Byl  jsem 
mile překvapen, kolik jsem zde brzy našel kamarádů, 
kolik zda žije milých, čestných a přátelských lidí. Po‐
ezii klidné  rovinky s  lesíkem, kostelem,  rybníčkem a 
víkendovým  životem  vnímám  velmi pozitivně a měl 
jsem  ji  od  začátku  rád.  Ale  jisté  kulturní  odlišnosti 
vnímám, teď jsou nejčerstvějším překvapením zdejší 
Velikonoce. Jiný kraj, jiný mrav. 

Jste  zastupitelem  zvoleným  za  stranu TOP 09. 
Jak ovlivňuje "strana" Vaše osobní působení v  za‐
stupitelstu naší obce?  

My, členové, ovlivňujeme podstatu TOP 09 a od 
nás, členů, vychází doporučení, která stranu formují. 
Tedy nikoli obráceně.   Volič ze značky TOP 09 může 
hned  vytušit,  k  jakým hodnotám  se hlásím, nemusí 
čekat několik let, jak se vybarvím.  

Díky TOP 09 mám otevřené možnosti  spolupra‐
covat  se  sítí  členů  a  organizací,  které mají  v  řadě 
oborů více zkušeností a možností než já, více hlav víc 
ví.   

Zastupitelstvo v novém složení  již pracuje v pl‐
ném proudu. Musel jste již pod vlivem reality nějak 
změnit své záměry a cíle, se kterými jste do komu‐
nálních voleb v loňském roce přicházel? 

Záměry a cíle jsou od toho, aby člověk o ně usi‐
loval, ne aby se jich při prvních obtížích vzdal.  

Problémy  se  záměry  jsou  ale  zejména  časové. 
Žádný  z  nás,  zastupitelů,  kteří  se  věnujeme  plně 
svému zaměstnání, nemůže vykonat pro spoluobča‐
ny tolik jako placení zástupci obce, kteří mají čas se 
plně pohroužit do obecních  záležitostí a věnovat  se 
jim se stejným zanícením  jako my ostatní svým pro‐
fesím. 

Máme  štěstí,  že 
zde  žijeme  v  regionu 
bohatém, s minimální 
nezaměstnaností, 
proto  v  rozvoj  naší 
obce věřím. 

 Pozitivem  je,  že 
na  rozdíl  od  řady  ji‐
ných  obcí  nejsme  ni‐
jak  významně  zadluženi,  na  stranu  druhou  bohužel 
nejsme  ani  nijak  bohatou  obcí. Velmi  často  je  pro‐
blém  vyčlenit  peníze  na  spolufinancování  projektů 
získaných z dotací, tak jak je to nutné. Na to budeme 
muset v rozpočtu obce v budoucnu vyčlenit více pe‐
něz, abychom byli schopni spolufinancovat co nejví‐
ce dalších investic, které nutně potřebujeme.  

Co v  tuto chvíli  již považujete za úspěch půso‐
bení nového zastupitelstva? 

 Buďme rádi, že funguje bez skandálů a excesů či 
ostrých osobních  sporů, které  jsou  známy  z  řady  ji‐
ných obcí.  Jinak hodnocení úspěchů nepřísluší nám, 
ale veřejnosti. Za pozitivní považuji, že  je v zastupi‐
telstvu nyní více subjektů, které mezi sebou v diskusi 
hledají potřebný kompromis.  

Co Vás v tuto chvíli v práci zastupitelstva nejví‐
ce "pálí"?  

Jako  nově  zvoleného  člena  školské  rady  a  otce 
dvou malých dětí (a třetího na cestě) se snažím řešit 
situaci  obce  se  školou,  školkou,  jejich  kapacitou  a 
celkovou situací. Jsem rád, že se mi podařilo zajistit 
dotaci z MMR na volnočasovou zónu, která se začne 
brzy realizovat. Nyní se snažím udělat maximum pro 
to,  abychom mohli  případně  dosáhnout  na  nějaké 
mimořádně zdroje pro rekonstrukci a rozšíření  jídel‐
ny a zvýšení kapacity školy.  

Chtěl  byste  využít  tohoto  prostoru  a  vzkázat 
něco občanům Mukařova, Srbína a Žernovky? 

Přeji  všem  spoluobčanům  stejné  pocity,  jako 
mám  já: Cítím se tady dobře. A to především proto, 
že   Mukařováci mě, podle mého názoru, mezi  sebe 
kladně  přijali.  Sebekrásnější  škola  nebo  silnice  tyto 
vztahy nenahradí.  

Zároveň  jsem  potěšen,  jaký  nečekaný  zájem 
vzbuzuje naše neformální krajanské hnutí Valachů a 
Moravanů.  

Děkujeme za rozhovor 
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Sobota SOUSEDŮ  
11. června nejen na Srbíně  
  Lída Třeštíková, o.s. Pro Srbín 

Milí  sousedé  Srbínští,  na  tomto místě  by měl 
být článek o skvělém velikonočním jarmarku a bri‐
gádě na návsi, kterou Pro Srbín zorganizoval a měla 
úspěch  i užitek  (díky všem pomocníkům!). Zkusím 
to ale jinak…. 

Mám radost. Mám radost, že se najde tu a tam 
blázen,  jehož  domov  nekončí  vlastním  prahem. 
Mám radost, že dva tři přijdou pracovat v sobotu na 
obecní, že znám zase pár rodin z okolí, že se umíme 
domluvit. Mám radost, že se necháváte zlákat k po‐
znávání  se  navzájem.  Svědčí  o  tom  stále  rostoucí 
účast,  spíše  tedy na akcích „kde něco dostaneme“, 
ale začít se někde musí. Mám radost, že když  jdete 
kolem, prohodíme přes plot pár slov  :‐)  

Možná víc  jak polovina z nás přišla z města a  je 
venkovem zaskočena. No, ale teď  žijeme na vesnici 
a  život  tady má  jiný  řád a  zákonitosti,  i nároky. Na 
jedné straně nám chybí základní výbava – vodovod a 
kanalizace,  chodníky  a  přechody,  osvětlení,  dobré 
silnice,  pravidelná  autobusová  linka  až  do  Srbína, 
hřiště na sporty, kruhový objezd… /A  i když na tom 
zastupitelstvo i naše O.S. intenzivně pracuje, hotové 
to bude za dlouho a za miliony peněz./  

Na druhé straně se nám dostává možnost  žít v 
sepětí s přírodou, nechat dětem větší volnost, užívat 
si patření někam. Prosím vás, pojďte patřit do Srbí‐
na. /A na  tom můžeme pracovat všichni a může  to 
být hned!/  

OS  Pro  Srbín  proto  vyhlašuje  11.6.  SOBOTU 
SOUSEDŮ. Jak ji strávíte je na vás… Pozvěte sousedy 
na kávu, opečte si společně buřta na zahradě, mluv‐
te  spolu přes ploty  i doma, buďte blázni pracující  i 
na obecním, zahrajte si divadlo nebo na kytaru, se‐
hrajte sousedský turnaj … seznamujte se.  

Prosím  bručouny  a  zatvrzelé  nevraživce,  aby 
tento den byli  vlídní na  své okolí. Prosím  váhavce, 
aby  seznamování  už  dále  neodkládali.  Zkušenosti 
pošlete  –  nejlepší  sousedské  akce  rádi  v  časopise 
otiskneme.   

Hezké léto všem přeje Lída Třeštíková z Kopreti‐
nové ulice v Srbíně.  

  lidat@volny.cz 

Mukařovské čarodějnice  
  Petr Dočekal, SDH Mukařov 

Filipojakubská  noc  –  běžně  nazývána  „pálení 
čarodějnic“ vyšla v  letošním roce na sobotu, a tak 
jsme  předpokládali  hojnou  účast.  Pro  nás  hasiče, 
započala akce  již v 10 dopoledne přípravou hrani‐
ce, májky, stavěním stanů pro občerstvení, hudbu i 
přítomné.  

Slet malých  čarodějek  a  čarodějů  byl  napláno‐
ván na 16:30 před požárním domem. Slétlo  se  zde 
téměř 60 čarodějnic s dospělým doprovodem. Další 
se přidaly během průvodu.  Trasa vedla jako obvykle 
přes náves  a  charitní dům,  kde  si děti  společně  se 
seniory zazpívaly několik písniček za doprovodu pia‐
na a harmoniky.  

Poté  se  průvod  vedený  dospělými  „čarodějka‐
mi“ ze základní školy odebral na hřiště. Zde proběh‐
la  promenáda masek.  Děti  se  dozvěděly  o  historii 
pálení  čarodějnic a dospělí zase o povinnostech při 
zakládání ohňů. Každá maskovaná čarodějnice, nebo 
čaroděj  dostali  za  odměnu  diplom,  malý  dárek  a 
sladkost.  

Když  byly  všechny  ratolesti  odměněny,  byla 
vztyčena májka a  zapálena hranice  se  symbolickou 
čarodějnicí. Potom si děti mohly na hřišti zasoutěžit 
a opéci buřtíky, které dostaly i s limonádou zdarma. 
Posezení u ohně zpříjemnila country skupina a dob‐
ré jídlo i pití. 

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří nám 
pomáhali nebo  jinak tuto akci podpořili  ‐ Obec Mu‐
kařov, K2L  cz,  s.r.o., DPD CZ  s.r.o.,  T‐Mobile Czech 
Republic a.s., Základní  škola Mukařov,  řeznictví  Čá‐
povi a Sokol Mukařov. Zapomenout nesmím ani na 
všechny členy našeho sboru, kteří se postarali nejen 
o přípravu, hladký průběh, ale  i nedělní úklid. Díky 
za vaši práci i čas!     
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Školka stále v pohybu  
 Zuzka Tůmová a Jana Valentíková, MŠ Mukařov 

Na jaro se každý rok všichni moc těšili. Teplejší 
počasí  umožnilo  delší  procházky  a  hry  venku  a 
zpřístupnilo  k  pravidelnému  pobytu  i  oblíbenou 
zahradu naší školky.  

První  větší  jarní  akcí  byly  pravidelné  návštěvy 
solné jeskyně v Říčanech, které jsme zahájili 6. dub‐
na  a  potrvají  až  do  června.  Pobyt  v  jeskyni  dětem 
zpestřuje hudba,  kreslení, plyšová  zvířátka  a  „solo‐
viště“, kde  jsou děti pravidelně zklamané, že ze soli 
prostě bábovky nejdou… :‐) Věříme,že pobyt v solné 
jeskyni  pomůže  našim  dětem 
upevnit zdraví. 

Dne 28.4. k nám „přiletěly ča‐
rodějnice“. Děti přišly do školky v 
kostýmech a celé dopoledne pro‐
bíhaly ve všech třídách různé hry, 
soutěže,  kouzelné  malování  a 
tancování. Také některé maminky 
se  zapojily  a  přinesly  dětem  do‐
mácí  závin,  bábovku  nebo  jiné 
dobroty. O den později nás ‐ jako 
každý  rok  ‐  navštívili mukařovští 
hasiči.  Na  školní  zahradě  nám 
předvedli hasičské auto, výstroj a 
pomůcky, které při práci používa‐
jí.  Děti  velmi  zaujal  „vysavač  na 
včely“ a hasičská přilba, kterou si samozřejmě muse‐
ly vyzkoušet. Hasiči  si  s dětmi hezky povídali o  své 
práci a na závěr uspořádali pro děti soutěž ve „stří‐
kání hadicí na cíl“ a rozdali drobné dárečky. Na tuto 
návštěvu děti vždy dlouho vzpomínají!  

Na  začátku  května  si děti  ve  všech  třídách při‐
pravily  vystoupení  ke  Dni  matek.  Předvedly,  co 
všechno se naučily a doufáme, že se vystoupení líbi‐
la a  rodiče ocenili práci dětí  i paní učitelek. Potom 
proběhly třídní schůzky. 

Dne  16.5.  se  konalo  „dopravní dopoledne“, na 
které  si  děti  přivezly  svoje  dopravní  prostředky  a 
helmy. Nejprve s paní učitelkami mluvily o dopravě 
a bezpečnosti v silničním provozu, nakreslily si i ob‐
rázky k tématu a nakonec si šly vyzkoušet svoje do‐
vednosti na svých dopravních prostředcích. Měly již 
připravenou silnici, kde  jezdily a paní učitelky si za‐
hrály na „policisty“. Byli jsme všichni rádi, že se akce 
obešla bez větších pokut a bez nehod. Řidičáky do‐
stali všichni účastníci. 

Koncem  května  nás  ještě  čeká  focení,  oslava 
MDD, divadelní představení, školní výlet, rozloučení 
s předškoláky…. 

Krásné léto a prázdniny přeje celý kolektiv MŠ

Alternativní školička bude  
přijímat na příští rok v červnu 
                  Veronika Vaněčková, AŠ/IH 

V heslech z uskutečněného života školičky: vý‐
let do Starých Hradů u Jičína  ‐ kde děti měly mož‐
nost vyzkoušet i let na koštěti, hasičský den ve spo‐
lupráci  se  státní  MŠ  Mukařov,  dětského  smíchu 
plné divadelní představení „Tatínek není k zahoze‐
ní“ v divadle v Dlouhé, dopravní den  i s kontrolou 
řidičských průkazů malých účastníků provozu. Nyní 
připravujeme závěrečnou besídku, společné focení, 
Dny  otevřených  dveří,  zápisy  na  nový  školní  rok 

2011/2012, výlet do zámku Berch‐
told s ukázkou řemesel a další ak‐
ce.  

Pár nových dětí, které přišly na 
doplnění  volných  míst,  se  rychle 
aklimatizovalo a zařadilo do kolek‐
tivu vrstevníků. Od  září přijímáme 
děti od 3 let věku na 1‐5 dní v týd‐
nu (počet je možno zvolit dle přání 
a  potřeb  rodičů,  ale  dle  kapacity 
školičky  v  jednotlivé  dny).  Provoz 
je od 7:45 do 12:00h.; jídlo nezajiš‐
ťujeme. V případě nemoci dětí,  je 
možné docházku nahradit (dle vol‐
ných míst),  jinak  vracíme  poměr‐

nou částku měsíčního poplatku. Cena se odvíjí podle 
počtu dní v týdnu.  

Používáme metody  podle  Rámcově  vzdělávací‐
ho programu pro MŠ s prvky Montessori pedagogi‐
ky.  Snažíme  se o podporu  individuálního  rozvoje  a 
vzdělání od nejútlejšího věku úzce navazující na spo‐
lupráci  s  rodiči. V  rámci programu  sledujeme kom‐
pletní  rozvoj osobnosti dítěte;  cílem  je podnítit  zá‐
jem  v  rámci  řízené  činnosti  v  nejrůznějších 
oblastech,  např.  cvičení  jemné  a  hrubé  motoriky, 
podpora  zdravého  dýchání,  upevnění  mravních 
hodnot,  procvičování  výslovnosti  na  základní  logo‐
pedické úrovni, ale i základy anglického jazyka a hra 
na  flétnu.  K  tomu  nezaměnitelně  patří  také  volná 

Dny otevřených dveří školičky budou 
probíhat v úterý 14.6. a čtvrtek 16.6.2011.   

Zápisy na školní rok 2011/2012 proběh-
nou ve školičce v pondělí 20.6. od 14.00 
do 17.30 hod. Přihlašovat se můžete také po 
domluvě na e-mailovou adresu školičky: 
ih.skolicka@gmail.com  
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hra dětí a pobyt venku. Krom toho jako doplnění ce‐
listvosti  jsou  vždy od  jara organizovány neformální 
akce  formou výletů, návštěvy divadel a  jiné  i  inter‐
aktivní programy.  

Každý den výuky má své širší konkrétní zaměře‐
ní. Základy angličtiny pro nejmenší (zajišťuje smluvní 
agentura),  jazyková  výchova  jsou  na  programu  v 
pondělí, rozšířená hudební výchova a základy hry na 
flétnu je v úterý, ve středu a v pátek jsou pracovní a 
výtvarné  činnosti,  čtvrtek  je vyhrazen pro cvičení a 
pohyb.  Měsíčně posíláme všem rodičům dětí, které 
navštěvují školku, aktuální výukový program.  

Volnočasové aktivity i pro malé školáky 
Současně  chceme  nabídnout  odpolední  volno‐

časové  aktivity  pro  úzký  kolektiv  (max.  8  žáků) 
1 .st. ZŠ a pro předškoláky. Jedná se o hudební výu‐
ku ‐ na kytary, flétny, klávesy (vše různé pokročilos‐
ti),  dále  modelářské  a  rukodělné  aktivity  a  cílená 
předškolní příprava ve  spolupráci  s psycholožkou a 
logopedkou. Přesnější  informace u zápisu do školič‐
ky. 

Tyto a další užitečné a upřesňující informace na‐
jdete  na  našich  webových  stránkách: 
www.iherna.webnode.cz  nebo  Vám  je  rádi  upřes‐
níme,  pokud  napíšete  na  e‐mailovou  adresu 
ih.skolicka@gmail.com. Ozvěte  se,  přijďte  se  podí‐
vat, přesvědčte  se  sami,  rozhodněte  se.  Těšíme  se 
na spolupráci.  Za kolektiv IH ‐ Veronika Vaněčková, 
Dana Gaždová, Lukáš Petříček 

 

 

Jarní vítání občánků  
  Alena Semanská, školský výbor obce 

Tak  jako každý  rok  i  letos v květnu  se konalo 
vítání občánků. 14. května v 10 hodin jsme se sešli v 
přízemí mukařovské Základní školy, kde jsme spolu s 
dalším zastupitelem ‐ Tomášem Bergmannem ‐ pře‐
dali „novopečeným“ rodičům kytičku a  jejich děťát‐
kům dárek, přání od Obecního úřadu a drobné dárky 
od Mateřského centra.  

Z  pozvaných  11 miminek  z Mukařova,  Srbína  i 
Žernovky se nám  jich dostavilo 9 společně se svými 
rodiči, prarodiči a sourozenci.  

Děvčata ze školní družiny si připravila pod vede‐
ním paní Kadeřábkové krásné pásmo písniček a bás‐
niček, za což jim moc děkujeme.  

Chtěla bych touto cestou poděkovat  i paní Ale‐
ně Šmídové z mukařovského květinářství, která nám 
kytice pro maminky věnovala jako sponzorský dar.  

Den otevřených dveří  
v mateřském centru a něco  
pro předškoláky  
  Helena Vlnařová, MC Mukařov‐sko 

Milí příznivci mateřského centra! Oznamujeme 
vám,  že  jsme  bohužel musely  zrušit  úterní  dopo‐
lední  volnou hernu a  také  čtvrteční odpolední  ta‐
nečky. A to  z důvodu malého  zájmu. Ale nebojte, 
my  to  nevzdáváme  a 
připravily  jsme  pro  vás 
jiné programy.  

Ve  čtvrtek 2.  června 
od  16.30  hod.  zahájíme 
zkušební  kroužek  pro 
předškoláky.  Přijít  mo‐
hou i mladší, zvídavé dě‐
ti,  které projevují  zájem 
o písmenka, počítání a rádi se dozvídají něco nové‐
ho. Nacvičovali bychom s dětmi soustředění, schop‐
nost dokončit úkol.  Trénovali dovednosti  jako  jsou 
rozeznávání levá, pravá, geometrické tvary, orienta‐
ci  v prostoru,  odhad množství, měsíce  v  roce,  dny 
v týdnu,  pojem  času,  ale  také  hrátky  s  písmenky 
a čísly.  

Nebude  děti  učit  psát,  to  necháme  na  škole, 
protože  každá  škola  má  jiný  přístup,  ale  zábavně 
rozcvičíme  ruce  ‐  děti  budou  psát  třeba  na  tácy 
s hrubou krupicí nebo velký balící papír. Také je dů‐
ležité  trénovat  poslech,  aby  děti  rozeznávaly  pís‐
menka  ve  slově.  Je  to  velice  těžké  a  při  nástupu 
do školy jim to velmi pomůže.  

Pak  si  budeme  povídat  o  zvířatech,  o  světadí‐
lech, o lidském těle. V každé hodině také děti dosta‐
nou  pracovní  list,  který  společně  vypracujeme. 
A ještě  jedna zásadní  informace – v případě zájmu 
vyzvednu děti ze školky a vy si pro ně můžete přijít 
do MC v Příčné ulici! 

Pokud  máte  nějaké  dotazy,  napište  nám  na  
e‐mail:  mc‐mukarov‐sko@seznam.cz  nebo  volejte 
na tel.: 777 997 315. Ale úplně nejlepší by bylo, kdy‐
byste  i s dětmi přišli na Den otevřených dveří MC, 
který pořádáme v pátek 3. 6. od 16 hod. na hřišti 
u školní družiny v Příční ulici, kde sídlíme. Těšíme se 
na vás. 
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Novinky od žernovských hasičů 
  Matěj Mlčoch, velitel JPO5 Žernovka 

Druhé  čtvrtletí  ve  sboru  SDH  Žernovka  bylo 
bohužel  poznamenáno,  z  hlediska  výjezdové  jed‐
notky  JPO5 Žernovka, nepříjemnou událostí, která 
vznikla při výjezdu na požár v obci Vyžlovka.  

Během  jízdy  k  zásahu  hasičské  vozidlo  CAS32 
SDHO Žernovka nedalo přednost při vjíždění z ved‐
lejší silnice hasičskému vozidlu CAS20 JSDHO Muka‐
řov  a  způsobilo  dopravní  nehodu,  která  zapříčinila 
poškození mukařovké Tatry.  

Velmi nerad bych se vyhnul nějakým spekulacím 
a nebo dokonce pomluvám. Bohužel se tato nehoda 
stala a nikdo ani nic už  ji nezmění.  Já osobně  jsem 
vděčen všem okolnostem, že nedošlo k žádným váž‐
ným zraněním a že vše odnesly "pouze" plechy. Pro 
náš  sbor  je  to  velké  ponaučení  do  budoucnosti  a 
pevně  doufám,  že  podobné  neštěstí  se  nám  všem 
zdaleka  vyhne.  Vždyť  podstatou  a  smyslem  všech 
těchto sborů je zachraňovat životy, zdraví a majetky. 

Abych nekončil tak černě, tak ve stejném termí‐
nu  se  odehrála  hasičská  retro  soutěž  ŽERNOVSKÁ 
OSMIČKA  (viz  foto  níže).  Vyšlo  nádherné  počasí  a 
účast sborů byla oproti loňskému ročníku zase o kus 
hojnější. Z osmi sborů, ze kterého dvě družstva byla 
ryze  ženská,  se  umístilo  tradičně  na  prvním místě 
družstvo SDH Žernovka ‐ muži a SDH Žernovka ‐ že‐
ny také na prvním místě. 

Závěrem  ještě  připomenu  přístavbu  hasičské 
zbrojnice,  která  dostala  nedávno  nový  kabátek  v 
podobě fasády a střechy. K jejímu dokončení už zbý‐
vá  jen krok a pevně doufám že se nám to povede v 
co nejkratším časovém horizontu. 

Přeji krásné jarní a letní dny plné pohody. 
 

 

Jaro mukařovských hasičů  
  Petr Dočekal, SDH Mukařov 

16.4.2011 – Zásah Vyžlovka les (chata) 
Tento den byla naše jednotka povolána k požáru 

lesa v obci Vyžlovka. O tom, co se po cestě k požáru 
událo, se dočtete v příspěvku SDH Žernovka. Pro mě 
a členy naší jednotky je tato událost další zkušenos‐
tí, která potvrzuje, že naše činnost s sebou opravdu 
přináší rizika, která si mnohdy mnozí z nás ani ostat‐
ní  občané  neuvědomují.  Přes  veškeré  starosti 
s opravou  techniky  je  mnohem  důležitější  skuteč‐
nost,  že  nedošlo  k závažnému  zranění  nikoho 
z osádky  vozidla,  ani  ostatních  účastníků  silničního 
provozu.  Vyšetřování události není ještě v tuto chví‐
li  uzavřeno.  Přeji  si,  aby  se  nám  podobné  příhody 
dlouho vyhýbaly.  

 

25.4.2011 –  Zásah kontejnery Mukařov 
Velikonoční  pondělí  začalo  členům  zásahové 

jednotky vyhlášením poplachu k požáru kontejnerů 
do ulice Sportovní již v 7 hodin 13 minut. S ohledem 
na  opravu  poškozené  cisterny  jsme  byli  povoláni 
pouze  s dopravním  automobilem a  současně  s  cis‐
ternou profesionálních hasičů z Říčan. Ještě po cestě 
ke  zbrojnici  jsme  stihli hořící kontejnery odtáhnout 
od ostatních, okolních stromů  a snížit tak výši škody 
a možný další požár. Naše činnost poté  spočívala  v 
úklidu komunikace a zajištění místa zásahu.  

  

29.4.2011 – Prevence ve školce 
V pátek  29. dubna  jsme  navštívili  v  rámci pre‐

vence místní mateřskou školku. Pozvání přijala  i al‐
ternativní  školička,  a  tak  jsme měli  opravdu  veliké 
publikum. S téměř 70 dětmi jsme si povídali o práci 
hasičů a požární prevenci, zároveň si s nadšením na‐
ši techniku také sami vyzkoušely.  
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Hasiči v Mukařově oslavili 80 
let od svého vzniku  
             Michal Pokorný, SDH Mukařov 

V  sobotu  7.  května  2011  Sbor  dobrovolných 
hasičů v Mukařově oslavil 80. výročí svého založení 
a  bylo  se  na  co  dívat.  Členové  sboru  si  řekli,  
že  když  už  slavit,  tak  pořádně,  protože  máme  
být na co hrdí.  

Oslavy  začaly  dopolední  soutěží  v  požárním 
sportu okrsku č. 5 Mukařovsko. Na místním fotbalo‐
vém hřišti se sešlo 140 soutěžících, což představuje 
celkem  20  družstev. Mukařovští  hasiči  dokázali,  že 
jsou nejen schopnými organizátory, ale umí  i vyhrá‐
vat.  V  kategorii Muži  starší  i Muži mladší  obsadili 
první místo. Ženám  se dařilo  již méně, ale  i  tak  se 
umístily na důstojném 4. místě. Tečku za sportovním 
kláním udělala exhibice družstva „Žen po 20 letech“. 
Naše  reprezentantky dokázaly,  že  ani po 20  letech 
nic  nezapomněly  a  umí  zdatně  zacházet  s  požární 
technikou. 

Od jedné hodiny odpolední začal program oslav 
předáním historického praporu sboru. Kaplan Timo‐
tej Maria Pavel Vácha  z  říčanské  farnosti požehnal 
nejen  praporu  ale  i  nové  cisterně  CAS  20  ‐  T815 
TERRNO. 

Nedílnou  součástí oslav byla  slavnostní  výroční 
valná hromada, na které členy sboru, hosty, zástup‐
ce obce a občany seznámili s bohatou historií hasičů 
v Mukařově poslední dva starostové sboru František 
a Michal  Pokorní.  Několik  postřehů  z  prezentace: 
první finanční výtěžek z plesu hasičů v roce 1931 či‐
nil 704,‐ Kčs; první zásah byl 6. ledna 1932 v Tehově; 
první  ruční  čtyřkolová  stříkačka  stála  úctyhodných 
16.320  Kčs  a  byla  vyrobena  pražskou  firmou  
 

Ing.  Holeček  Antonín;  výstavba  původní  požární 
zbrojnice  byla  zahájena  23.  5.  1938.  Při  této  slav‐
nostní  chvíli  byl  sboru  věnován  čestný  prapor 
SHČMS,  nejvyšší  možné  ocenění,  které  může  být 
uděleno sboru dobrovolných hasičů v České republi‐
ce. Na  závěr  slavnostní  valné hromady  byli  všichni 
zúčastnění  pozváni  na  pohoštění,  které  připravil 
mistr šéfkuchař pan Jaroslav Sapík z Klokočné. 

Úctyhodných  80  let  činnosti  by  nebylo možné 
bez nadšení a podpory členů sboru. Některá období 
nebyla jednoduchá, ale i ta byla úspěšně překonána. 
V prvním desetiletí 21.století však patří SDH Muka‐
řov  k úspěšným sborům v České republice.  

Děkujeme  všem,  kteří mukařovské  hasiče pod‐
porují, váží si  jejich práce a dokáží ocenit záslužnou 
a dobrovolnou činnost započatou roku 1931. 

 
  
 
 

 

POJÍZDNÁ PRODEJNA 
V rámci zlepšení služeb a zásobování obyvatel  
 začne od 19.05. 2011 do obcí Srbín a Žernovka 
zajíždět  pojízdná  prodejna  firmy  PEKAŘSTVÍ  
ŠUMAVA  
 
Termín: UT, ČT, SO  
 od 10.30h (Srbín)  
 od 11.30h (Žernovka) 
 

Doba příjezdu je pohyblivá v rámci klimatických podmí-
nek a intenzitě prodeje, kdy může výjimečně docházet  
ke zpoždění. 
 
Stanoviště: dle dohody 
 
Prodejna nabízí :  
4 druhy chleba, housky, rohlíky, celozrnné pečivo, 30 
druhů koláčů, uzenina, ovoce zelenina, mléčné výrobky, 
mouka, cukr, sůl , pivo, několik druhů nealkoholických 
nápojů a drog. zboží. Potraviny vždy čerstvé. 
 
Zboží lze objednat i po telefonu 774 674 650 den  
předem: čerstvé maso, drobné průmyslové zboží atd. 

INZERCE 
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PREVENCE: Nebezpečí požáru 
od mikrovlnné trouby 
  Michal Pokorný, velitel JPO3 Mukařov 

Mikrovlnná  trouba  (dále  jen MT)  je  v  součas‐
nosti velmi  rozšířený elektrický  spotřebič předsta‐
vující silný zdroj tepelné energie.  

Principem mikrovlnné  trouby  je ohřev  jídla pří‐
mým  působením mikrovlnného  elektromagnetické‐
ho  pole  vytvářeného  v  komoře  trouby.  Molekuly 
vody,  tuku, cukru, bílkovin atd. v potravě absorbují 
mikrovlnné paprsky v procesu zvaném "dielektrický 
ohřev". Mikrovlnné trouby mohou být také vybave‐
ny  zdrojem  sálavého  tepla pro  grilování  a  zdrojem 
horkého vzduchu pro pečení.  

Požární nebezpečí při provozu MT 

Mikrovlnné trouby stejně jako ostatní elektrické 
spotřebiče mohou představovat určité riziko vzniku 
požáru.  V případě 
mikrovlnné  trouby 
spočívá  nebezpečí 
zejména  v možném 
vznícení  plastových 
částí  při  přehřátí  v 
důsledku  zkratu  či 
přechodových odporů, v selhání chlazení při poruše 
ventilátoru  z  důvodu  nevhodného  umístění,  nebo 
zakrytí vstupů chladícího vzduchu.  

V případě trouby s topným tělesem na grilování 
spočívá riziko vniku požáru   ve vznícení par uvolně‐
ných  z  ohřívaných  potravin  nebo  hořlavých  složek 
potravin  dopadajících  na  povrch  topných  těles, 
např. tuků. 

Opatření požární bezpečnosti 

K minimalizaci možného požárního  rizika u MT 
je nutné dodržovat následující zásady:  

• do MT nedávat předměty, které nejsou urče‐
ny pro použití v MT. Nepoužívat k ohřevu jídla 
kovové nádobí, nádobí s kovovými součástmi 
včetně  nádobí  s  kovovým  dekorem  (zlacení 
apod.), kuchyňské náčiní (příbory apod.), kte‐

ré  je nebezpečné při kontaktu s mikrovlnným 
zářením, kovové folie, spony na sáčcích... Kov 
může způsobit jiskření s následkem požáru.  

• v MT nesušit ani nesterilizovat součásti oděvů 
nebo jiné textilní výrobky. Hrozí nebezpečí je‐
jich vznícení při vyjímání z MT,  

• pravidelně čistit vnitřní kryt včetně částí, kde 
přiléhají dveře. Při čištění musí být MT vypnu‐
ta ze zásuvky,  

• nepoužívat v MT recyklovaný papír pokud ne‐
ní pro MT speciálně určen. Tento papír může 
obsahovat  kovové  prvky,  které mohou  v MT 
jiskřit s následným zapálením a hořením hoř‐
lavých látek v blízkosti (týká se též papírových 
ubrousků a ručníků),  

• v MT neohřívat plynotěsně uzavřené nádoby. 
Hrozí nebezpečí výbuchu a požáru,  

• při  tepelném zpracování kukuřice a "obilných 
sáčků"  je nezbytné přesně dodržet nastavení 
výkonu a doby zahřívání; delší doba zahřívání 
může vést k  zapálení a hoření; olej v  sáčcích 
zvyšuje požární riziko,  

• ohřáté potraviny vyjímat z MT s určitou opa‐
trností:  
1. nádoba může být jen teplá, zatímco ob‐

sah horký,  
2. v některých případech může být kapali‐

na přehřátá nad bod varu, což se může 
projevit  explozivně  při  mechanickém 
pohybu, proto se doporučuje ponechat 
kapalinu/potravinu  před  vyjmutím  při‐
bližně 60 s v klidu, jinak hrozí nebezpečí 
popálení/opaření.  

• pokud v MT požár nastane, je nutné ji ihned 
odpojit  od  elektrického  zdroje,  neotevírat 
dvířka a vyčkat, až požár  zhasne v důsledku 
vyčerpání kyslíku uvnitř MT,  

Závěrem je nutné zdůraznit, že MT jsou spolehlivým 
a užitečným pomocníkem pouze  tehdy,  jsou‐li pou‐
žívány  přesně  podle  návodu  výrobce  a  pokud  jsou 
opravovány jen v odborné servisní opravně. 

 

Dvouměsíčník 3/2011, ročník VI., číslo 33.  Povolení:  MK ČR E 16658 
Vydavatel:   Mukařov‐sko, občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku 
Redakce:   Šoupalovi, Obecní 328, 251 62 ‐ Mukařov    Tel:  603 400 525 
Web:    http://www.volny.cz/mukarov‐sko   Eml:  mukarov‐sko@volny.cz  
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Kalendář akcí Mukařovska 
Červen 2011 
    1.  Den dětí ve škole ‐ 

návštěva kina Český Brod 
+ divadelní představení 
dramatického kroužku 
při ZŠ Mukařov 

    3.  Den otevřených dveří  
v Mateřském centru (16:00) na hřišti u školní 
družiny v Příčné ulici 

    4.  Dětský den na Žernovce (14:00) louka u Uzlů 
    7.  Třídní schůzka MŠ Mukařov s novými rodiči 

    8.  Divadlo v mateřské školce 
10.‐19. Zájezd ZŠ Mukařov do Caorle 1 (7.,8.,9.třída) 
  11.  Sobota SOUSEDŮ ‐ potkejte se se svými sousedy 

  12.  Velký dětský den s hasiči (od 14:00) fotbalové 
hřiště Mukařov ‐ pro děti budou připraveny soutěže, 
ukázka techniky hasičů, policie a záchranné služby, 
kopečková zmrzlina, létající balónky, občerstvení a 
samozřejmě nebude chybět hasičská pěna 

  13.  Výlet školky do POHÁDKOVÉ ZEMĚ (Pičín) 
13.‐17.   Škola v přírodě ‐ 4.třídy 
14.+16.  Dny otevřených dveří alternativní školičky 

(od 8:00) ‐ budova družiny Příčná ul. Mukařov 
17.‐26.   Zájezd ZŠ Mukařov do Caorle 2 (5. a 6.třída) 
  20.  Zápisy do alternativní školičky (14:00‐17:30) ‐ 

budova družiny Příčná ul. Mukařov 
  20.  Uzávěrka přihlášek do "Prázdnin za školou"‐ 

více na http://prazdninyzaskolou.mukarov.cz 
20.‐24.   Škola v přírodě (2.A a 3.A) 
28.  Vysvědčení a konec školního roku v ZŠ Mukařov 
 

Červenec‐srpen 2011  
18.7. ‐ 31.8.    Prázdniny v Mateřské školce 
 

V srpnu se pak můžete těšit na tradiční Mukařov‐
skou pouť, která vyvrcholí o víkendu 20.‐21.8. 
 

Změna akcí vyhrazena 
 

Zápasy kopaná   
Středa 1.6.2011  
  dorost   ‐   Strančice 

od 17.30 
Čtvrtek 2.6.2011  
  muži B   ‐   Všestary  od 17.30 
Sobota 4.6.2011 
  žáci   ‐   Struhařov  od 10.15 
  muži B  ‐   Strančice B  od 14.00 
  muži A  ‐   Mochov  od 17.00 
Neděle 5.6.2011 
  přípravka   ‐   Mnichovice  od 9.00 
  dorost   ‐   Klíčany  od 11.00 
Sobota 18.6.2011 
  muži B   ‐   Vyžlovka B  od 14.00 
  muži A  ‐   Kunice B  od 17.00 
Neděle 19.6.2011 
  dorost   ‐   Radošovice  od 11.00 

 
 

Provozní doba  
Út-Pá  8:30-17:30  
So-Ne 8:30-12:30 

STÁJE ŽERNOVKA 
projížďky na koních a ponících 
 

Vladimíra Kašparová,  
Žernovka 85 
www.zernovka.cz 
Tel 323 660 431, 607 939 411 

INZERCE 

POJÍZDNÁ  
PRODEJNA 
 

v rámci zlepšení služeb a zásobování  
obyvatel začne od 19.05.2011do obcí Srbín  
a Žernovka zajíždět pojízdná prodejna firmy 
PEKAŘSTVÍ ŠUMAVA … 
 

více informací na str. 10 
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