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ilí čtenáři, začnu citátem,
který se mi moc líbí, a v naší
jílovité krajině platí dvojnásob: „Jaro je období, kdy je vám do zpěvu, ačkoliv máte boty plné břečky.“ No,
a aby už nebyla břečka před obecním
úřadem a poštou, chystá se obnova
mukařovské návsi, jak se můžete
dočíst hned v úvodu našeho jarního
Obecního zpravodaje.
Dále se dozvíte aktuality z výborů obce,
navštívíte s námi zajímavý kroužek ve
škole a můžete si přečíst, jaký je návrh
hravé zahrady Kulturního a komunitního centra. Pokud plánujete obnovu
kotle na pevná paliva, tak na straně 3
přinášíme informace, jak získat na
kotel takzvanou kotlíkovou dotaci.
V aktualitách jsou kromě plesů novinky
ze školy, školky a družiny.
V řadě médií se píše, že k jaru patří očista, případně detoxikace organismu.
A když už se pěkně vyčistíme, bylo by
dobré nadále zdravě jíst, nezatěžovat
tělo zbytečnými a špatně stravitelnými
látkami. Naprosto ekologické mléčné
produkty si můžete koupit na farmě
U Uzlů na Žernovce nebo na farmě
Tehov, případně ve farmářském
obchodě v Mukařově, o nichž se dočtete uvnitř časopisu. Můžete také navštívit koně a poníky na Žernovce nebo se
poučit o péči o jarní zahradu, o níž píše
pan František Polesný.
Na straně 10 přinášíme rozhovor s mužem, kterého všichni místní určitě
dobře znají, ale víte, že hrával turnaje
v deskových hrách a má rád mariáš?
Uhodnete, kdo to je?
Na poslední straně naleznete mimo
jiné přehled velikonočních aktivit
v okolí a rovněž mimořádnou výzvu
Policie ČR.
Pěkně si počtěte a užívejte jaro, zdravím vás
Renáta Kiara Vargová

ZDARMA

Místní plán obnovy vesnice v roce 2017
Místní plán obnovy vesnice je strategický dokument obce, který je zpracováván už
téměř deset let a slouží jako zásobník projektů, jež čekají, až budou naplněny
potřebné podmínky pro jejich realizaci. Plán je každoročně aktualizován, nové
projektové záměry nahrazují ty, které se podařilo v uplynulém roce uvést do života,
jiné jsou postupně upravovány a zpřesňovány.
Na první pohled je to trochu suchopárné
čtení, pro rozvoj obce je to ale klíčový dokument. Text je členěn do čtyř hlavních kapitol,
věnovaných inženýrskými sítím, komunikacím a dopravě, veřejným a ostatním službám

tam, kde jsou dle nově zpracovávaného
pasportu svítidla v nejhorším stavu.
Nevyšší částkou je dotovaná kapitola projektů týkajících se vodovodu a kanalizace, a z ní
pak spolufinancování dostavby vodovodu

a pozemkové oblasti. Zatímco obsah tří dalších kapitol je celkem zřejmý, veřejné a ostatní služby pod sebou skrývají celou řadu dílčích témat: veřejné osvětlení, odpady, bezpečnost v obci, chod obecního úřadu, komunální služby, bytové služby, školství a vzdělávání, sport a volný čas, kulturu a obchodní
síť.
Podstatné je, že v MPOV jsou jen projekty, u
nichž existuje minimálně rámcová představa
o rozsahu i rozpočtu. Ten je možné dohledat
v aktuálním rozpočtu obce, na kartě projekty, kde je též možno ověřit, zda a v jaké výši je
na konkrétní projekt letos pamatováno.
Projekty pro rok 2017
Z projektů, které se by se měly realizovat
letos, můžeme jmenovat např. postupnou
výměnu výbojek ve veřejném osvětlení za
LED technologii, která bude probíhat napřed

na Srbín. Zanedbatelná ale není ani intenzifikace čistírny odpadních vod v Mukařově, na
kterou byla získána dotace a práce by měly
být hotové do června.
Ve škole se letos uvažuje o výměně oken a
přípravě na zateplení staré budovy.
Radikálního řešení se snad letos konečně
dočkají vybraná kontejnerová stání. Mělo by
se začít pracovat na projektu revitalizace
rybníka v Srbíně. Na projekty oprav a obnovy
komunikací a chodníků je v roce 2017 vyčleněno celkem 4,6 mil. Kč. Největší položkou
by měla být úprava návsi v Mukařově, tj. prostoru před poštou a obecním úřadem.
Občané jistě přivítají i prodloužení chodníků
podél hlavních komunikací ve všech částech
obce a dokončení nasvětlení přechodů.
V letošním roce by měly začít i práce na instaPokračování na straně 11

Z obecního úřadu

Speciál

Víte, že...

Informace o činnosti výborů
Zastupitelstva obce na str. 2

O zdravé stravě a pohybu u nás na
venkově na str. 5 až 8

Důležitá sdělení a kalendárium
na str. 12

V čísle dále najdete:
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Názor zastupitele
Karel Křepelka
zastupitel za Mukařov-sko
Mukařovsko je můj rodný kraj, proto
vnímám jako svoji povinnost být nápomocen své obci a
jejím obyvatelům.
Již dlouhá léta působím jako aktivní člen
sboru dobrovolných
hasičů na Žernovce.
Od roku 2007 se můj
koníček stal mou
profesí.
V současné době pracuji jako profesionální hasič a lezecký záchranář a jsem
zaměstnán u Hasičského záchranného
sboru ČR a zároveň jsem členem USAR
teamu, který se specializuje na vyhledávací a záchranářské práce v zahraničí.
V naší obci působím společně s dalšími
dvaceti dobrovolnými hasiči, pravidelně
se scházíme, jak v rámci pracovních
povinností, tak se i aktivně podílíme na
společenském životě Žernovky.
Organizujeme velký počet aktivit, především pro děti. Snažíme se zaměřit na
vyplnění volného času dětí, abychom
vhodně doplnili mimoškolní aktivity.
Řada zájmových kroužků se stává v současné době pro mnoho rodin nedostupných.
A co mě v naší obci nejvíce trápí ?
Bydlíme v krásném prostředí, obklopeném lesy. Stále se ale potýkáme s řadou
problémů. Mezi ty nejožehavější patří
nedostatek vody na Žernovce, časté
zakouřené ovzduší či nepořádek v okrajových částech lesa.
Přednostně bych rád pomohl se zavedením vodovodu na Žernovku, a pokud
možno i vybudování kanalizace. Pitná
voda je přece pro všechny prioritou a
ekologické nakládání s odpadními vodami je snad ještě důležitější.
Myslím si, že je pro nás lepší investovat
finanční prostředky do oblastí, které
přispívají ke zlepšení životního prostředí
v naší obci, než zbytečně vynakládat
peníze za případné postihy za nedodržování závazných předpisů a norem.

Bleskově ze Zastupitelstva
V únoru ZO nezasedalo, na březnovém
zasedání se vedle rutinních otázek jednalo o
důsledcích výpovědi smlouvy o společném
školském obvodu s obcí Svojetice, které je
předmětem řízení na Krajském úřadu, a také
o přípravách na oslavy 700. výročí založení
obce Mukařov – na zasedání byl ustaven
přípravný výbor, který se bude oslavám
věnovat.

Ze zastupitelstva a obecního úřadu
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Co se dělo ve výborech obce
Před více než rokem jsme vás informovali o činnosti výborů
Zastupitelstva obce. Je proto načase rekapitulovat loňský rok a podívat
se, co se plánuje pro letošek.
Finanční výbor
V roce 2016 došlo ve finančním výboru ke
dvěma personálním změnám. Odešli pánové
Olaf Zuckerstein a Jiří Chvalina a na jejich místo
byli zastupitelstvem odsouhlaseni Ladislav
Profota a Michal Pokorný. Oba se obratem zapojili do fungování výboru a i díky nim pak finanční
výbor zaktualizoval a následně vedení obce předložil strategický dokument „Rozpočtový výhled
na období 2017–2026“, který si klade za cíl pomoci vedení obce s plánováním střednědobého rozvoje. Na sklonku roku 2016 pak finanční výbor
pomohl s vypracováním návrhu rozpočtu na rok
2017. Kromě toho se finanční výbor operativně
vyjadřuje k financování různých akcí, které nebylo možné zahrnout do rozpočtu, a přitom vyvolávají rozpočtové úpravy. Za zmínku stojí například doporučení finančního výboru týkající se
financování úpravy čistírny odpadních vod
Mukařov, úpravy kontejnerových stání, spolufinancování provozu ZŠ Mukařov okolními obcemi školského obvodu, cenám svozu odpadu či
vodného a stočného apod.
Jiří Šavrda
Výbor pro pořádek a bezpečnost
Bezpečnostní situace v obci je naštěstí na dobré
úrovni, takže výbor nemusel reagovat na žádná
bezprostřední rizika a hrozby. V souvislosti s pořádkem v obci je už situace horší, zejména v místech pro sběr separovaného odpadu. To by se
měl pokusit řešit v současné době probíhající
projekt úpravy kontejnerových stání. V nejbližší
době se náš výbor bude zabývat problémem
nepovolených záborů veřejných prostranství.
Pod poněkud krkolomným onačením se skrývá
soustavné parkování na veřejných komunikacích, kde stojící vozidla, zvláště v užších uličkách
našich obcí, brání případnému průjezdu hasičských vozů, popelářům a podobně.
Jiří Šavrda
Výbor pro životní prostředí
V uplynulém roce se krom běžné drobné údržby
zeleně (výsadby, prořez stromů, péče o kruhový
objezd) realizovalo několik větších investic,
například: rekonstrukce studny na Žernovce
(u hasičské zbrojnice), výsadba nových stromů
podél parkoviště u MŠ, začalo se s úpravou prostranství před sběrným dvorem v Mukařově, kde
byla vysazena nová lípa, a v nejbližší době bude
rekonstruována studna, bylo nakoupeno vánoční osvětlení a výzdoba do centra Mukařova, celé
loňské léto byly odstraňovány stromy napadené
kůrovcem (celorepublikový problém).
Z plánů na letošní rok bych jmenoval například
úpravu prostranství nad hospodou Montgomery – mělo by zde vzniknout nohejbalové hřiště (mimo jiné), ve spolupráci s ostatními výbory,
příprava oslav výročí založení obce – úprava
parku u pošty, chceme dohlédnout na splnění
podmínek ze strany Penny marketu ohledně
zeleně kolem jejich nové prodejny, připravuje se
revitalizace zahrady u KKCM v Příčné ulici, plánuje se náhrada za pokácené sakury u fotbalového
hřiště ve formě velkých osázených květináčů.
Lukáš Podaný

Školský výbor
Školský výbor se na svém jednání zabýval
výslednou zprávou dotazníkového šetření Mapa
školy, které provedla společnost SCIO v Základní
škole Mukařov. Z podstaty věci je výsledná zpráva určena vedení šetřené školy, jednání se tedy
účastnila paní ředitelka Jana Novotná a zástupce
ředitele školy Radek Chvojka, kteří školský výbor
s výsledky seznámili. Na základě výsledků a
vyhodnocení účasti bylo ve shodě doporučeno
šetření po nějaké době opakovat. V nadcházejícím období očekávám diskusi týkající se školského obvodu a související kapacity základní školy.
Také Mateřská škola v Mukařově se nám mezitím rozrostla o novou budovu a navýšila se tak
její kapacita.
Radek Hejduk
Výbor pro sociální a kulturní věci
V uplynulém roce výbor dvakrát zorganizoval
vítání nových občánků našich obcí. Členové výboru popřáli jménem obce během roku celkem
devadesáti sedmi seniorům, kteří oslavili
významné kulaté nebo půlkulaté životní jubileum. Spolupracovali také na přípravě a průběhu prosincového posezení pro seniory, které se
konalo v restauraci U Kostela, a na benefičním
představení spolku DiPoNa.
Během roku 2017 se s jednou výjimkou budeme
věnovat podobným činnostem jako loni. Letos
se vzhledem k menšímu počtu narozených dětí
v našich obcích bude připravovat pouze podzimní vítání občánků. Pokračuje předávání přání a
věcných dárků seniorům, kteří slaví významné
jubileum. Věnovat se budeme opět i předvánočním akcím pro seniory. Navíc nás čeká příprava
oslav 700. výročí od první zmínky o našich
obcích. Rádi bychom pomohli připravit na rok
2018 celoroční program, který by vyvrcholil celodenním zábavným programem pro všechny
naše občany i návštěvníky. Návrh je zatím ve fázi
příprav, a pokud se vše ve spolupráci s ostatními
podaří podle našich představ, budou to oslavy
více než důstojné.
Petra Batók
Kontrolní výbor
Kontrolní výbor se sešel 2x, projednal kontrolu
plnění usnesení RO (Rady obce) a OZ (Obecního
zastupitelstva), řešily se problémy uzavřených
nájemních smluv, trvalo celý rok, než došlo k
nápravě. Nájemní smlouvy byly upraveny podle
tabulek a budou postupně realizovány. Kontrola
plnění bude 1x ročně. KV se zabýval výsledky
dohledu Krajského úřadu, neustále měnící se
předpisy nebyly plně akceptovány ze strany OÚ.
Dále byly projednány náměty na okruhy kontrolní činnosti v roce 2017, kde bylo doporučeno
vyzvat občany a podnikatelské subjekty, kteří
jsou potencionálními znečišťovateli, k doložení
dokladu o likvidaci vznikajících odpadů.
Vzhledem k blížícímu se výročí obce bude pozornost zaměřena na “černé” skládky. KV se také
zabýval náměty na zvelebení obce a přípravu
oslav 700 let od první zmínky o Mukařově.
František Pokorný
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Kotlíková dotace
Dosluhuje vám už starý kotel a zároveň chcete topit levněji a ekologičtěji?
Požádejte si o kotlíkovou dotaci!
Díky Ministerstvu životního prostředí a
Státnímu fondu životního prostředí ČR
můžete získat až 120 000 Kč na nový ekologický kotel ve své domácnosti.
Kotlíkovou dotaci získáte na výměnu

kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech. Je poskytována
z Operačního programu Životní prostředí.
Můžete ji použít na zdroj vytápění a jeho
instalaci, novou nebo zrekonstruovanou
otopnou soustavu, úpravy spalinových
cest, služby specialisty i zpracování dokumentace.
Lidé často spalují ve svých rodinných
domech a na zahradách PET lahve, pneumatiky, „papírové“ pleny a další odpad, a
tak obtěžují okolí kouřem a zápachem, ale
hlavně ohrožují zdraví nejen své, ale i
ostatních občanů obce.
Předpokládaný termín otevření druhého kola kotlíkových dotací bude v
dubnu 2017.
Na základě rozhodnutí ze SFŽP mohou
podávat žádosti pouze žadatelé, kteří
chtějí realizovat výměnu kotle na tuhá
paliva za tepelné zdroje na OZE, tzn.
tepelná čerpadla a kotle výhradně na biomasu:
• Kotel na biomasu (samočinná dodávka
paliva) – 80 %, maximálně 120 000 Kč.

Kotel na biomasu (ruční dodávka paliva) – 80 %, maximálně 100 000 Kč.
Co je podmínkou získání dotace:
• Jste fyzická osoba a jste vlastníkem
nebo spoluvlastníkem rodinného
domu.
• Váš rodinný dům je zapsán na listu
vlastnictví jako rodinný dům nebo
objekt k bydlení s číslem popisným.
• RD má maximálně tři bytové jednotky,
dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží a podkroví.
• RD se nachází ve Středočeském kraji,
v RD nemusíte mít trvalý pobyt.
• K vytápění domu využíváte kotel na
tuhá paliva s ručním přikládáním, nikoliv kamna, plynový kotel, elektrický
kotel nebo automatický kotel
• Do 15. července 2015 byl „starý“ kotel
napojen na otopnou soustavu a komínové těleso, což musíte doložit fotodokumentací.
• RD musí splňovat klasifikační třídu
energetické náročnosti budovy „C“.
• Pokud váš rodinný dům nesplňuje
požadovanou energetickou náročnost,
musíte provést jedno z mikroopatření
a využít k tomu dotaci Zelená úsporám.
Více informací naleznete na:
www.kr.strdocesky.cz/web/
zivotni-prostredi/kotle
•

Postup podání žádosti:
Na webových stránkách Středočeského

kraje www.kr-stredocesky.cz si stáhnete
aktuální formulář společně s výzvou pro
příslušný kraj.
Pečlivě vyplníte jednotlivé kolonky formuláře žádosti včetně data a vlastnoručního
podpisu.
K formuláři musíte přiložit:
• fotodokumentaci odstranění
„starého“ kotle
• fotografie instalace nového kotle
• potvrzení o likvidaci starého kotle
• účetní dokumentaci o nákladech
• protokol o uvedení nového kotle do
provozu
• kopii dokladu o proškolení firmy,
která instaluje nový kotel.
Vyplněný a vlastnoručně podepsaný formulář žádosti včetně požadovaných příloh vložíte do obálky, která musí být označena slovy: Výměna zdrojů tepla na
pevná paliva v rodinných domech ve
Středočeském kraji 2015–2018“.
Zalepenou obálku poté odnesete na do
podatelny Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, PSČ
150 21, a to nejdéle do konce lhůty pro
podání žádosti.
A co říci závěrem….
Cílem kotlíkové dotace je, aby všechny
čoudící komíny a zdroje znečištění
postupně přešly na čistější způsob
vytápění, tak, že naše děti budou znát
v budoucnosti pouze „čistý vzduch“.
Eva Hegyiová
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Zprávy z obce

Slovem i obrazem z naší obce
Novinky ze školní družiny

Ples hasičů na Žernovce

Aktuality z mateřské školky

Školní družinu při ZŠ Mukařov navštěvuje
kolem 200 dětí, které se u nás rozhodně nenudí. V zimním období na nás čekala sněhová nadílka, které jsme patřičně využili – vytáhli jsme kluzáky, a kde nebyl kopeček, tam
jsme si jej udělali. Stavěli jsme sněhuláky a
radovali se, jak nás zima letos překvapila.

V sobotu 25. února pořádali hasiči z SDH
Žernovka tradiční ples. Při této příležitosti se
slavnostně otevírala i část opravené hospody Montgomery. K tanci a poslechu hrála
skupina Karel Emanuel Gott.
Eva Hegyiová

V měsíci lednu jsme si zimních her na sněhu
užili až dost a nezapomněli jsme ani na zvířátka. Zorganizovali jsme ve třídách sběr
tvrdého pečiva. Krmení zvířátkům děti po
jednotlivých třídách odnesly ke krmelcům
do lesa nebo k rybníku a chodily sledovat, jak
zvířátkům chutná. V únoru nás navštívilo
„DIVADLO KŮZLE“ s pohádkou „Cukrové tintili mintili“, která děti velmi pobavila.

Každé oddělení si připravilo program pro
děti na karneval, kde byla přehlídka různorodých masek, děti čekaly soutěže, hry, tanec a
vyrábění masek. Pořádal se také z minulého
roku osvědčený bazárek hraček, kde se z výtěžku zakoupily hračky na pískoviště, kovová dětská kolečka, chůdy a dětské tenisové
rakety. Proběhla také výtvarná soutěž, které
se zúčastnily děti jak ze ZŠ, tak z družiny. Za
1. stupeň vyhrála ze 3.B Tereza Klimentová,
za 2. stupeň z 8.B Aneta Mašková. Díky spolupráci s Terezou Melicharovou, která vytvořila kalendář pro neslyšící, jsme měli možnost si vyzkoušet znakovou řeč. Rozvíjeli
jsme také díky různým cvičením zdvořilost a
kooperaci dětí. S příchodem jara už se těšíme nejen na slunečné počasí, hry venku a
vycházky do lesa, ale také na přednášku
Policie ČR, kterou povede poručík Bc.
Zdeněk Chalupa (komisař a tiskový mluvčí),
nebo na velikonoční tvoření ve Skanzenu
Kouřim. Začátkem dubna proběhl velikonoční jarmark, kde byla možnost zakoupení velikonočních výrobků dětí. Ráda bych tímto
také poděkovala rodičům, kteří školní družinu podporují i tím, že přináší různorodý materiál ke tvoření. Inspiruje nás to k novým
výtvorům.
Za kolektiv ŠD Lucie Agossa

Zápis do 1. tříd základní školy
Zápis do 1. tříd pro školní rok 2017–2018 se
konal 5. dubna 2017. Dětem byla přidělena
pořadová čísla, pod kterými jim pak bude
sděleno rozhodnutí o přijetí. Toto rozhodnutí bude k nahlédnutí do 30 dnů od zápisu na
webových stránkách školy a ve vývěsce.
O rozhodnutí o nepřijetí budou rodiče informováni individuálně a rozhodnutí jim bude
zasláno doporučeným dopisem. Další informace je možné získat na tel. 731 449 243
nebo na e-mailu zs.mukarov@seznam.cz.
Jana Novotná, ředitelka ZŠ Mukařov

Ples Základní školy Mukařov
V Mukařovské sokolovně se 10. března 2017
konal další ročník plesu Základní školy
Mukařov. Již třetím rokem byli na tomto
plese „stužkováni“ žáci 9. tříd. Tento akt je
velmi slavnostní, děti slavnostně nastoupí, a
po samotném ceremoniálu si zatančí se
svými rodiči a pedagogy.
Ač to vždy předem vypadá, že je to pro deváťáky akce nedůležitá, pohled do jejich tváří
při nástupu ukáže, že to všichni skutečně
prožívají a že si z této akce odnesou krásné
vzpomínky.
I na letošním bále mohli návštěvníci zhlédnout předtančení. Jako první vystoupila dětská taneční skupina MDance p. Markéty
Chytráčkové. V této skupině účinkuje řada
děvčat z naší školy. Následovala předtančení
v klasickém rytmu manželů Pánkových, rodičů našeho druháka. Obě dvě předtančení
lahodila oku a potěšila jistě všechny přítomné. Celým večerem provázela skupina Roxy's
cover band.

Dovolte nám, abychom touto cestou poděkovali všem přítomným, kterých bylo na
našem plese nejvíce za celou dobu realizace
plesů (přes 220 návštěvníků). Dále bychom
chtěli poděkovat všem sponzorům. Z nich
největším je tradičně Obec Mukařov, dále
pak řada rodičů a pedagogů. Díky nim mohla
škola zorganizovat jak tento ples, tak i z našeho pohledu pestrou tombolu. Děkujeme za
přízeň a těšíme se na další setkání s veřejností, a to na tradiční Akademii školy, která
se bude tentokrát konat 24. a 25. 5. 2017.
O podrobnostech této akce se více dozvíte
na stránkách ZŠ Mukařov.
Jana Novotná, ředitelka ZŠ Mukařov

Také jsme s našimi předškoláky navštívili
kamarády v první třídě, abychom se podívali,
co se ve škole již naučili, a seznámili se před
zápisem do školy s novým prostředím.
Dětem se ve škole líbilo a do první třídy se
moc těší. Byly to příjemné chvilky pro všechny, děkujeme ještě jednou všem učitelkám z
prvních tříd.
Měsíc březen je již tradičně věnován knihám,
rodiče měli možnost chodit předčítat knihy
dětem do školky. Také jsme v první polovině
března navštívili místní knihovnu, kde nám
paní knihovnice ukázala nové prostory
knihovny a představila dětské knihy, které
jsme měli možnost si prohlédnout a vypůjčit
do školky. Tímto děkujeme paní knihovnici
za trpělivost a velmi pěkné dopoledne.
Z dalších akcí můžeme jmenovat například
návštěvu pastelkárny v Šestajovicích, Den
otevřených dveří v MŠ (29. 3.) nebo výstavu
„Malujeme na ploty“.
Helena Müllerová

Jaro už je tu
Za téměř letního počasí jsme v neděli 2. 4. již
tradičně vynesli a spálili Moranu. Stalo se tak
na Srbíně, za hojné účasti dětí i dospělých,
kteří si nejen užili možná první opékání buřtů, ale ještě si odnesli zasazené osení.
Kateřina Čadilová, Mukařov-sko
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Nevím, co znamená slovo dovolená
Rodinná farma U Uzlů Žernovka pečuje o několik desítek kusů hovězího dobytka, uvidíte tu také ovce, slepice a spoustu koček.
Všichni potřebují neustálou péči a hospodáři neznají slovo volný čas, na dovolenou ani nepomyslí.
Rodinná farma je tu od nepaměti. Rodiče a
prarodiče paní Anny Uzlové zde hospodařili,
předávali si farmu z generace na generaci.
Komunistická vláda jim majetek zabavila,
rodinu vystěhovala do jiné vesnice a v místě
farmy se chovala státní prasata, byla zde
také slepičárna.
Otec Anny Uzlové pracoval během totality
jako nákupčí králičích kůží pro společnost
Kara. Aby měl kůže kde skladovat, uchýlil se
v roce 1966 do prostor bývalé slepičárny na
Žernovku, a tak byl opět trochu blíže svému
známému prostředí. Tehdejší JZD mu zde
zapůjčilo ještě garáž.
Po roce 1989 Uzlovým majetek vrátili, otci
paní Anny Uzlové však již bylo přes 80 let. Do
hospodaření na farmě se tedy pustila jeho

dcera Anna s manželem a jejich třemi syny.
„Tatínek byl na jednu stranu rád, že pokračujeme v rodinné tradici, na druhou stranu věděl,
že je to práce náročná, nekonečná a bez nároku na volný čas. Nevím, co znamená slovo dovolená,“ říká Anna Uzlová.
Mléčný sortiment se rozšiřuje
Základem hospodaření na farmě je v současné době chov hovězího dobytka za účelem prodeje mléka a mléčných výrobků koncovým spotřebitelům, a prodej masa na
jatka. Podle Anny Uzlové podnikání komplikuje administrativa a byrokracie, například
maso se koncovému trhu prodávat nesmí,
i když by o ně byl zájem.
Nabídka mléčných výrobků je závislá na
momentální produkci mléka. Nejvíce mléka
je od krávy, která má tele, a to až do půl roku
po porodu (kráva je březí 10 měsíců). To se
pak může vyrábět i máslo. Jinak je běžně
v prodeji mléko, v poslední době i pasterované a ve vratných lahvích, dále jogurty a
tvaroh. Jogurty jsou buď bílé, nebo jahodové
či borůvkové. Marmelády do jogurtů se vyrábějí ze zmrazeného ovoce a jsou zcela bez
barviv a konzervačních látek. K prodeji jsou
rovněž produkty rostlinné výroby, jako seno,
sláma, pšenice, ječmen a oves.
„Pro naše zákazníky jsme připravili novinku,
mléko je nyní možné odebírat ve skleněných
litrových lahvích. Mezi výhody kromě
přírodního vzhledu patří i ještě lepší chuť
mléka a o něco delší trvanlivost. Tradiční

originální tvar láhve dává mléku ten správný
ráz. Láhve i víčka jsou certiﬁkované pro plnění
mlékem. Sklo také zajišťuje stoprocentní
hygienu při opakovaném používání. Tvrzené
sklo je zárukou bezpečnosti při manipulaci,“
vysvětluje Jiří Uzel a dodává, že všechny
potřebné informace, aktuální novinky i
různé ankety pro zákazníky lze nalézt na
stránkách www.farma-zernovka.cz. Proﬁl
farmy s aktualitami naleznete rovněž na
Facebooku.
„Kromě mléka, jogurtů a tvarohu nabízíme
nově také různé pomazánky, například kapiové, s chilli, s bylinkami nebo s česnekem,“ říká
Jiří Uzel, který zboží rovněž rozváží zákazníkům do okolních vesnic. S výrobou mléčných produktů pomáhá přítelkyně Jiřího
Uzla Marie Hájková.
Běžný den na farmě
Hospodáři vstávají každý den v půl páté.
Hned ráno je potřeba podojit, nakrmit, uklidit hnůj, dále se věnovat zákazníkům, výrobě mléčných produktů, znovu podojit, a tak
stále dokola. Na jaře a v létě se k tomu přidávají práce na poli a na pastvinách, je potřeba
zasít, sklidit, pokosit. Kromě sena se v rámci
farmy pěstují obiloviny, které tvoří základ
stravy pro dobytek v zimě. O strojový park a
polní práce se stará Jan Uzel.
Starost o zvířata zahrnuje i veterinární péči,
hodně času zabere papírování. „Pokud přece
jen zbyde nějaký volný čas, tak pořádáme
různé akce pro děti s hasiči, rád chodím na
plesy a jsem členem Sboru dobrovolných hasičů“ dodává Jiří Uzel.
Jak se co dělá
Produkce mléčných výrobků má svá přesná
pravila, doporučené teploty i časy. Mléko se
prodává buď nepasterizované (přímo
nadojené) nebo pasterizované (zahřáté na
80 stupňů). To déle vydrží, má už však trochu
jinou chuť. Máslo se vyrábí jen tehdy, když je
dostatek mléka. Jogurty se připravují
z mléka zchlazeného na 4 stupně Celsia, pak
se pasterizují na 90 stupňů, opět se zchladí
na 45 stupňů a přidají se mléčné kultury
v podobě bakterií. Následně se budoucí
jogurt rozleje do skleniček a nechá se deset
hodin zrát.

Tvaroh se vyrábí z pasterizovaného mléka,
zahřeje se, přidá se sířidlo a nechá stát 24
hodin. Poté se oddělí syrovátka a tvaroh je
na světě. Mohou se do něj přidat různé přísady podle přání zákazníků.

Rozvozové trasy
Pondělí 19:45 – 22:15
Mukařov, Srbín, Svojetice, Klokočná,
Menčice, Mnichovice, Stránčice, Všestary,
Kunice, Vidovice, Velké Popovice, Brtnice,
Horní Lomnice, Mirošovice
Úterý 19:45 – 22:15
Srbín, Tehovec, Vojkov, Říčany, Světice,
Tehov, Svojšovice, Všechromy, Kašovice,
Předboř, Sklenka, Pětihosty, Zaječice,
Kovářovice, Senohraby
Středa 20:00 – 21:45
Louňovice, Mukařov, Babice, Strašín, Březí,
Křenice, Pacov, Sluštice, Říčany, Kolovraty,
Lipany
Čtvrtek 19:45 – 22:15
Mukařov, Srbín, Svojetice, Struhařov,
Třemblat, Myšlín, Mnichovice, Božkov,
Mirošovice, Horní Lomnice
Renáta Kiara Vargová

Farmářský obchod
Zdravé potraviny najdete i ve Farmářském obchodě v Mukařově
Již třetím rokem si můžete koupit potraviny,
drogerii, kosmetiku a zahrádkářské potřeby
ve Farmářském obchodě v Mukařově, který
sídlí na Pražské ulici. Na více než 100 m2
najdete potraviny a další produkty vyrobené
v souladu se zdravým životním stylem.
Většina potravin pochází od farmářů, kteří
hospodaří ekologicky, či od soukromníků,
kteří připravují potraviny poctivě a z přesvědčení.
Sortiment se neustále rozšiřuje, u obchodu
se dá dobře zaparkovat, pro děti je v prodejně zřízen dětský koutek. Většina produktů je
v bio kvalitě, což je pozitivní nejen pro lidský
organismus, ale biopotraviny znamenají i
lepší zacházení s půdou, při jejich pěstování
se používají se přírodní hnojiva a prostředky
šetrné k přírodě.
Aktuality, zajímavosti, otevírací dobu i
recepty naleznete na webových stránkách
www.obchod-mukarov.cz
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V Tehově koupíte potraviny s příběhem
Místo do supermarketu si pro maso a mléčné produkty můžete zajít na farmu v Tehově. Její zakladatel Ing. Petr Zajíček vzpomíná,
jak začínal chovem králíků a drůbeže, a dnes o farmu pečují skoro dvě desítky lidí.

Kdy byla farma založena a jaké byly její
začátky?
Chovem hospodářských zvířat se zabývám
již od studentských let, tedy již téměř třicet
let. V té době jsem bydlel v Říčanech a choval jsem králíky a drůbež. Postupně přibyly
romanovské ovce a dva jezdečtí koně.
Bohužel jsem byl bezzemek a ani restituce
se mě, ani nikoho z rodiny, netýkaly.
Prostředky na veškeré zázemí chovu a
potřebné polnosti jsem si vždy musel získat
tvrdou prací. V roce 1999 se mi podařilo
koupit objekt bývalého kravína v Tehově.
Z tohoto zchátralého areálu, který ani
nestál na vlastních pozemcích, se nám
postupně daří budovat naši farmu.
Jaké činnosti se na Vaší farmě v současné
době dělají a kolik to zaměstnává lidí?
Na farmě chováme 45 koní soukromých
majitelů z okolí. Pro koňskou pohodu
máme vybudované prostorné boxy a
dobře udržované pastviny. Jezdci mohou
využít venkovní jízdárnu anebo vyrazit se
svými miláčky do okolních hlubokých lesů.
Chováme také sedm klisen vlastních, které
nás dobře reprezentují ve sportu, a každý
rok od nich odchováváme několik hříbat.
V posledních letech se nám úspěšně rozrůstá stádečko našich jerseyských krav,
které jsou chovány a živeny přirozeným
pastevním způsobem. Nedílnou součástí
farmy jsou i drobná hospodářská zvířata
jako králíci Vídeňští modří, Pomořanské
husy, tři plemena kachen a dvě plemena
nosných slepic.
Všechna zvířata na farmě jsou pro nás něco
jako kamarádi, snažíme se o ně co nejlépe
starat a jsme rádi za jejich kvalitní produkci.
Chováme je v čistokrevné podobě a s úspěchem se s nimi účastníme nejrůznějších
výstav a přehlídek. Velmi důležitým segmentem naší činnosti jsou služby pro
ostatní chovatele skotu, koní a dalších hospodářských zvířat, které spočívají v inseminaci, ultrasonograﬁi, kontrole užitkovosti,
dodávce chovatelských potřeb a zprostředkování obchodu s plemennými zvířaty.
Přímo na farmě pracují čtyři ošetřovatelé a
na jeden a půl úvazku pracovnice v mlékárně. Ve službách, účetnictví a evidenci dalších jedenáct zaměstnanců. Při sezónních
pracích využíváme především studenty
z okolí. Velkou pomocí a oporou je mi můj
osmnáctiletý syn Josef a má partnerka
Magda.
Co nabízíte zákazníkům celoročně, co
sezónně a jaký je zájem a o jaké produkty
nejvíce? Jakou formou produkty prodáváte?

Celoročně nabízíme zájemcům mléko,
mléčné produkty a vejce. Platí jednoduché
pravidlo: kdo ochutná, ten se k nám vrací.
A tak se okruh zákazníků průběžně přirozeně rozšiřuje. Sezónně pak nabízíme jatečná jehňata, drůbež, králíky a prasata.
Většina prodeje se realizuje přímo z farmy
v naší malé prodejničce. Část produktů
odebírá několik obchodů s farmářskými
potravinami a občas zavítáme i na nějaké
farmářské trhy.

Jak vypadá váš den? V kolik vstáváte, čemu
se věnujete, co vás baví nejvíce a co nejméně? Máte nějak rozdělené kompetence?
Většinou vstávám okolo šesté hodiny ranní
a jdu se proběhnout do lesa a zacvičit si,
abych si protáhl tělo a srovnal myšlenky.
Pak překontroluju dění na farmě, věnuji se
administrativě a kontaktu s klienty.
Mezitím stále odbíhám ke zvířatům, abych
vnímal i jejich signály o tom, co jim chybí, a
ty pak přenáším na ošetřovatele. Část kompetencí se snažím přenášet na své kolegy,
ale trpím pocitem, že nikdo neudělá
potřebné věci se stejnou péčí jako já, a to
mě ubíjí.
Snažím se udělat si alespoň týden dovolené v létě a týden v zimě, ale poslední dobou
se ani to moc nedaří. Zpravidla se ve mně
potom kumuluje určité napětí a po delším
čase potom musím odjet na delší dobu,
optimálně někam daleko, bez spojení s re-

alitou a hlavně bez telefonního signálu.
Práce na farmě i ve službách ostatním chovatelům je opravdu náročná a nelze říci, že
„teď si dáme dovolenou“.
Jak trávíte volný čas?
Jsem velký milovník přírody, sportu a outdoorových aktivit. Trávím tedy rád volný
čas v lese či na horách s batohem na zádech
nebo běžkami na nohách, v kajaku na horských řekách nebo na kole. V posledních
měsících se s velkou radostí věnuji své
půlroční dcerce Viktorce, kterou se také
snažím „tahat“ co nejvíce do přírody.
Co byste chtěl dělat jiného, kdybyste
neměl farmu?
Pokud bych nebyl farmářem, tak bych asi
rád byl průvodcem po horách nebo divokých řekách nebo lesníkem.
Co plánujete do budoucna, v rozvoji farmy
nebo nabídky pro zákazníky?
Základní informace máme pro zákazníky
na našich webových stránkách www.inplem.cz, kde najdou také odkaz na naši
facebookovou stránku. Největší reklamou
je však to, když si lidé vzájemně řeknou, jak
se jim u nás líbí a jak jim naše výrobky chutnají. To je hlavní motor rozvoje našeho prodeje. V blízkém okolí dodáváme výrobky do
několika prodejen anebo zákazníkům,
kteří si objednají výrobky v minimální celkové hodnotě alespoň 500 Kč.
Farmu bych rád dále otvíral veřejnosti.
Domnívám se, že v dnešní divné, moderní
společnosti, se lidé stále odtrhují od přírody a kontaktu se zvířaty. Rád bych, aby lidé,
a hlavně děti, mohli u nás vidět přirozený
chov zvířat a sami si zvířata mohli pohladit
a pochopit, co je to kvalitní potravina a že
mléko, maso či vejce nevznikají v nějaké
továrně. Rád bych nabízel lidem z okolí
„potraviny s příběhem“, tedy aby se mohli
podívat na chovaná zvířata, vidět, jak je o
ně postaráno a jaký mají život.
Chtěl byste něco vzkázat čtenářům?
Přijďte se k nám podívat, ochutnat,
pohladit si zvířata. Udělejte si na naší farmě
příjemnou zastávku při vašich pěších,
lyžařských či cyklo výletech, nebo se u nás
zastavte i po cestě z práce. Ochutnejte naše
výrobky a poznáte, jak vypadá a chutná
poctivá potravina, jakých dnes v obchodech najdete jen pomálu. Tak se
stravovali i naši předci – chutně, čerstvě a
s úctou k přírodě a životu. I v letošním roce
chystáme několik dnů otevřených dveří,
jarní jezdecké hry, Hubertovu jízdu a další
akce, o kterých budeme informovat na
našich webových stránkách.
Děkuji za rozhovor
Renáta Kiara Vargová
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Koně a poníci na Žernovce
Kůň by neměl být pro jezdce jen sportovním náčiním, ale především partnerem, a někdy je i členem rodiny.
V dnešní době se jízda na koni stala velmi
žádanou a oblíbenou aktivitou. Někteří
z nás si rádi na koni pravidelně zajezdí, jiní
jsou odvážnější a zatouží si koupit koně svého.
Pokud si vše dobře promyslíte a rozhodnete
se začít s jízdou na koni, zavítejte na Žernovku. Můžete si vybrat hned ze dvou stájí a to
Stáje Nádraží Žernovka Vlaďky Kašparové
nebo stáje Akrash. V dnešním čísle se zaměříme na stáj Akrash a popovídáme si i s její
majitelkou Terezou Patakiovou.
Nejprve se zeptám, jaké služby nabízíte?
Mou hlavní náplní jsou trenérské služby pro
jezdce, kteří již svého koně mají, a já jim
pomáhám k lepšímu vzájemnému porozumění, což ve výsledku znamená spokojenějšího koně i jezdce.
Obvykle mě vyhledávají jezdci a majitelé,
kteří mají se svými koňmi nějaké potíže,
nebo ti, jež hledají jiné způsoby ježdění a
výcviku koně, než jsou různé variace metod
„cukru a biče“, a rádi by pracovali s koněm na
základě jeho vnitřní motivace. Což je cesta,
po které se u koní snažím kráčet já.
Co si představit pod těmi potížemi?
To je široké spektrum – od problémů při běžném vodění a ošetřování koní ze země,
nakládání do přepravního vozíku, přes problémy pod sedlem, jako je uspěchaný „nervák“ nebo naopak zabrzděný “lenoch“,
nesnáze s nadměrnou lekavostí, vyhazování
koně…
A pokud někdo nemá svého koně a chce
jezdit, je možné si ho u vás půjčit?
Já koně nepůjčuji, ale do výčtu mých služeb
patří i výuka jezdectví pro děti a mládežníky.
Tam koně či poníka na danou lekci samozřejmě poskytuji. Dospělce ale učím jen s jejich
vlastními koňmi.

V pony školičce mám děti již od 3 let věku.
Během jedné lekce se „koňomilné“ dítko
kromě ježdění učí i o poníka pečovat, s mou
asistencí ho vykartáčuje, vyčistí kopýtka a
připraví na lekci.
Samotné ježdění není pouhým povozením
se, ale malý jezdec se prostřednictvím her a
cviků učí osvojit si správný uvolněný sed a
rovnováhu, které jsou nezbytné pro bezpečnost a další jezdecké pokroky.
Ti odrostlejší koňští nadšenci mohou využívat nabídku individuálních jezdeckých lekcí,
případně navštěvovat 1x týdně jezdecký
kroužek.
Momentálně mám však zcela naplněné
kapacity, jednak proto, že nechci své koňské
učitele přetěžovat (je to pro ně psychicky
velmi náročná práce – lidští učitelé to jistě
potvrdí) a i vzhledem k tomu, že všechny
výcviky vedu osobně já a čas je nyní pro mě
velmi nedostatková komodita i z důvodu
mateřských radostí.
Případní zájemci nechť sledují náš web jezdectvisradosti.cz
Je rozhodující věk pro začínajícího jezdce?
Rozhodující je předně nadšení a zápal – a
v tom jsou děti v podstatě nepřekonatelné.
Nové pohybové dovednosti se snáze učí
v nižším věku. Ale pro určité věci je třeba
dorůst zase psychicky a mentálně.
Například pro samostatné ovládání koně.
Děti u mě vždy začínají na koni, který je ze
země zcela ovládán instruktorem, aby se
mohly v kroku, klusu i cvalu soustředit na
rovnováhu a sed beze strachu a starostí,
kam běží jejich kůň. Cokoliv jiného osobně
považuji za zbytečné bezpečnostní riziko,
které navíc nevede ke správným jezdeckým
základům a je i velmi „nefér“ vůči koni.
Kolik máte ve stáji koní? A jaké?
Dohromady je tu pestrá skladba 10 koní –
velšští poníci, teplokrevníci – hannoverský,
český, angloarab, furioso, fríský kůň i
odrostlé hříbě barokního pinta.
Moji jsou však pouze dva teplokrevní a dva
velšští poníci. Ostatní koně mají své majitele, kteří mi tu pomáhají udržet chod stáje a
péči o koně.
Lze jízdu na koni využít i jako terapii pro
děti s poruchou pozornosti nebo pro děti
hyperaktivní?
Kontakt s koňmi a dobré jezdectví je skvělá
terapie na všechny poruchy, i ty nediagnostikované, a to nejen u dětí. Koně jsou velice
citlivá a empatická zvířata, která mnoho
odhalí i z našeho podvědomí, a tak nám
s tím umožní pracovat. Ovšem jen pokud jim
chceme a jsme schopni naslouchat. Oni pro
své chování mají vždy oprávněný důvod, a
tím nám poskytují výbornou zpětnou vazbu.
U dětí je ten vliv samozřejmě nejzásadnější.

Ale. Ono je hezké mluvit a číst o tom, jak
koně tříbí charakter, pomáhají rozvinout
schopnost vcítění a trpělivost, ale pokud se
jezdectví degraduje pouze na „udržet se
nahoře a donutit ho, aby poslouchal“, poněkud si to protiřečí. Tím pěstujete možná tak
zbytnělé ego a falešné sebevědomí…
Kvalitní jezdectví učí jezdce komunikaci a
respektu k druhému tvoru, a pokud něco
nejde dle představ, tak přemýšlet, proč
tomu tak je. Nikoliv jak ho donutit či přeprat.
A to je dle mého názoru přínosné pro každého v každém věku.
Co byste poradila všem zájemcům, co mají
udělat, než začnou s jízdou na koni?
Upřímně si odpovědět, co od toho čekáte,
co vás k tomu vede… Poté se začít rozhlížet
po místech, která by vám to umožnila naplnit. Rozhodně je potřeba někdo, kdo vás
bude učit. Hledejte takový přístup, který
vám bude vyhovovat. A hlavně u koní nepřestat přemýšlet a ptát se – proč se to tak dělá.
Pokud to trenér či instruktor neumí vysvětlit
vám, těžko to nějak vysvětlíte koni.
Spousta lidí si neuvědomuje, že kůň má
řádově půl tuny, a pokud vůbec netuším, jak
přemýšlí a co mám dělat, aby mi rozuměl, je
čiré bláznovství vyrazit na projížďku.
A co majitelka stáje Akrash Tereza Patakiová vzkazuje čtenářům na závěr?
Pokud to nemyslíte s ježděním vážně, tak
spíše radím kochat se krásou pasoucích se
koní. Jen je proboha nekrmte! Cizí zvířata se
nekrmí a koně tím můžete i snadno zabít!
A jestliže to myslíte vážně, tak počítejte
s tím, že koníček je to drahý, časově náročný,
ne úplně bez rizik, občas frustrující, ale rozhodně nenajdete nic báječnějšího!
Děkuji za rozhovor
Eva Hegyiová
Ve stáji Akrash je možné navštěvovat pravidelný kroužek i individuální lekce, více
informací na
http://staj-akrash4.webnode.cz
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Jaro na naší zahradě
Letošní zima byla velmi přívětivá k přírodě, umožnila jí odpočinek a poskytla i dostatek vláhy.

Ted nám ale nastává na mnohých místech
problém s trávníkem. Musíme počkat, až
opravdu oschne, a začneme s čištěním od
listí a suchých zbytků loňské trávy, tak aby-

chom nevytrhávali drny. Možnosti jsou jen
dvě. Hrábě, nebo kultivátor. No a pak podle
potřeby použijeme dolomitský vápenec
na úpravu ph, případně dosejeme holá
místa.
Pokud nás v trávníku trápí sněžná plíseň,
která dokáže trávník nepěkně zdevastovat,
pomůže postřik přípravkem ORTIVA. Později pak trávník přihnojíme tak, jak jsme zvyklí
a jak nám vyhovuje.
A začíná doba zkracování
Nejprve začneme ořezávat okrasné trávy.
Tady bych poradil malý zlepšovák. Trávy
jsou již suché, lámou se a „létají“ po celé
zahradě. Proto je napřed asi tak 30 cm nad
zemí opravdu pevně stáhněte, a pak je
jednoduše odstřihněte nebo ořízněte
pěkně v celku. Pak jen proberte suché zbytky a vytahejte, co je uvolněné, což jsou většinou předloňské zbytky, a můžeme je ponechat dalšímu růstu.
V této době také deﬁnitivně očistíme trvalky – třapatky, perowskie, zápleváky, kopretiny, zvonky....a opatrně uděláme místo již
vykukujícím cibulovinám. Tady pozor na
řebčíky a lilie, je totiž s podivem, jak letos
spěchají a jsou již vysoko nad terénem. Při
poškození jejich vrcholů se buď připravíte o
letošní květy úplně, nebo se budeme dívat
na květy zdeformované.
Kobercové trvalky a skalničky velmi často
začnou opouštět střed trsů a přestávají být
hezké. Zde pomůže buď prokypřit střed,
doplnit novou zem a přisadit tam pár odnoží z okrajů, nebo rostlinu vyjmout, očistit od
starých vyžilých částí, oživit zem částečnou
výměnou a rostlinu vrátit zpátky. Celou,
popřípadě ji rozdělit a použít na jiném místě.
Růže jsou takovou samostatnou kapitolou,
ale netřeba se jich bát. U růží platí stará

zkušenost: jakmile začnou rozkvétat
forsythie (zlatý déšť), je čas pustit se do
růží. Sejmeme kryt z chvojí a odhrneme
zem od krčků a důsledně odstřihneme vše,
co je ﬂekaté a polámané. Obereme staré
listí a uschlé květy – prostě růže důkladně
očistíme, a teprve poté začneme stříhat.
Růže nemusíme vždy stříhat na pupen ven
z keře. Princip je udržet hezký tvar keřů, a
proto můžeme občas stříhnout i na pupen
dovnitř. Obzvláště pokud se jedná o pěkný
silný výhon, na kterém pokvete několik
krásných květů. Slabé a neduživé výhony
odstřihneme zcela.
Zdravé a silné výhony stříháme podle velikosti keře. Nejméně stříhání vyžadují polyantky. Nejnižší záhonové růže. Ty stříháme na 2–3 očka, vyšší záhonové na 3–5
oček, sadové (parkové) můžeme na 5 i více
oček. Tyto růže kvetou nejvíce na dvouletém dřevě, a proto odstraníme jen poškozené, přestárlé a příliš zahušťující výhony.
U opravdu pnoucích růží – nad 2,5 m postupujeme stejně, a pokud je máme na loubích,
stříháme je po částech, abychom si v pracně
utvořených kompozicích nevytvořili „díry“.
Růže přihnojujeme a za sucha zaléváme.
Častý dotaz mívám na vistárie, krásné

liány, které když v tuto dobu ostříháme, se
nám pak odmění bohatým květenstvím.
Také zkrátíme lonicery (růže z Jericha). Ty
můžeme střihnout i hlouběji. Plaménky
(Clematis), tedy jen ty velkokvěté, odstřihneme nad druhým až třetím párem pěkných
pupenů nad zemí. Lehce je přihnojíme – ale

jen opravdu lehce, jinak málo pokvetou – a
pak pokvetou na jednoletém dřevě a budeme mít nad zemí shluk nepěkných proschlých výhonů. Oproti tomu plaménky
Jackmaniovy (menší květ v pozdějším
ročním období) nezkracujeme tak radikálně, ale tvarujeme keř právě pomocí staršího
dřeva, i když to opravdu už nepěkné také
vystřihneme.
Stálozelené listnáče a jehličnany letos
trochu poznamenaly mrazy, ale žádný strach, bobkovišně obrazí, jehličiny naraší.
Rhododendrony naopak nasadily neuvěřitelné množství poupat. Brzké jarní sluníčko
a teplý vítr je ale všechny vysušuje. Dejte jim
tedy „hořkou sůl“ (síran hořečnatý) a případně je zalijte.
V ovocné zahradě prohlédneme stromy,
odstraníme suché, poškozené a jinak
nevhodné větve. U starších ovocných stromů, zejména jádrovin, ale uplatníme i pozdější „letní“ řez. Drobné ovoce – angrešty,
rybízy, réva by mělo být prostříhané z února.
Naopak peckoviny – švestky, broskve,
meruňky necháme v klidu až do doby, kdy
začnou nakvétat. Zásadnější řez ale u nich
raději provedeme až krátce po sklizni. V této
době také pak upravíme i sakury.
Ovocné stromy a keře na jaře ošetříme
proti přezimujícím škůdcům. Broskvoně
proti kadeřavosti, meruňky proti moniliové
spále (mrtvici), prostě chystáme postřiky na
zavíječe, pilatky, vrtule apod.
Jaro je báječné. Vrtáme se ve sklenících,
pařeništích a záhonech. Všude na parapetech se ke slunci derou rostlinky paprik,
rajčat, okurek, cuket i nejrůznějšího kvítí....ale to už je zase další kapitola.
František Polesný, Žernovka
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Mladý vědec pod mikroskopem
Také jste chodili ve škole na kroužky? A který jste měli nejraději? Vzpomínáte na něj dodnes? Já jsem nejraději pracovala s hlínou,
tedy můj oblíbený byl keramický. Pro zvídavé je ale mnohem lepší kroužek, který představuje různé pokusy, a v mukařovské škole
právě jeden takový je. Jmenuje se Mladý vědec, a na jednu lekci jsem byla pozvána.
Hned na začátku mi bylo sympatické, že
vedoucí kroužku, biofyzička Jana Hanzlíková, ctí Komenského heslo „Škola hrou“ a
snaží se děti zaujmout tak, aby je to bavilo a
aby neměly pocit, že se něco učí. Třináct dětí
ve věku od šesti do deseti let připomíná na
první pohled vesnickou malotřídku, ale
všechny spojuje zájem o pokusy a věkový
rozdíl není vůbec patrný.
Hodina začíná vysvětlením toho, co se bude
dít, a pak už se děti rozdělují do menších
skupinek a pracují společně. Jana se snaží
laskavě, ale důsledně udržet pozornost
stále štěbetajících a pobíhajících dětí, protože na pokusy je potřebná určitá míra soustředění.
„Všechny suroviny, s nimiž pracujeme, jsou
zcela bezpečné a lze je najít v běžné domácnosti, jako například potravinářské barvivo nebo
jedlá soda,“ zdůrazňuje Jana a vybízí děti ke
spolupráci. Přitom dětem vysvětluje, že
nejde o to, aby něco vyšlo podle našeho
očekávání, ale chceme vědět, jak to či ono
opravdu funguje.
První pokus vypadá celkem složitě. Děti
dostaly tři menší zavařovací sklenice, dva
druhy potravinářských barev a smotanou
papírovou utěrku. Do dvou sklenic nalijí
vodu a nasypou barvivo. Třetí, prázdná
sklenice, je uprostřed. Plné a prázdnou
sklenici spojuje most z papírové utěrky a
cílem je zjistit, zda se pomocí nasákavosti
papíru přečerpá barevná voda do prázdné
sklenice a jakou výslednou barvu budou mít
dvě smíchané původní barvy. Podrobněji
situaci vystihuje obrázek.

vyberou si nějakou barevnou ﬁxu a udělají
na něj čáru. Poté konec papíru namočí do
vody. Jak voda postupuje papírem, barva
z ﬁxky se rozkládá na barevné spektrum.

vypadá, že děti nejedly alespoň týden.
Poslední pokus je hrou barev podobný
tomu minulému. Do misky jsme po okraji
naskládali barevné lentilky a zalili je vodou.

Jana dětem vysvětluje, že tento jev se nazývá
chromatograﬁe a poprvé ho pozoroval a
využil ruský botanik Cvet, když separoval
pigmenty v listech rostlin. Je hezké sledovat,
jak se dětem rozzáří oči, když vidí, že původní hnědá čára se rozkládá na
růžovou, zelenou, světle modrou. Experiment ještě vylepší
tím, že si vezmou vystřižené
kolečko z ﬁltračního papíru, na
něj namalují kroužek a postup
opakují. Vytvoří se krásný obrazec, který může sloužit jako
batikovaná podložka pod skleničku. S chutí jsem tento pokus
také vyzkoušela a z výsledku
jsem byla podobně nadšená,
jako děti.

Jejich barvy se postupně uvolňují do středu
misky a vytvářejí duhu. Nakonec se všechny
smíchají dohromady do jedné barvy. Jeden
zvídavý žák to hned komentuje, že takové
lentilky mívá doma v jogurtu a taky se takhle
rozpouští.
V závěru hodiny nastal čas zkontrolovat
první pokus s prázdnou sklenicí uprostřed.
Ve většině případů se voda z krajních sklenic
skutečně přečerpala do prostřední a vznikla
nová barva, zelená, oranžová nebo hnědá,
podle toho, jaké byly barvy původní.
Děti vypadají spokojeně a chtějí si toho co
nejvíc odnést domů. Jana hledá víčka od
sklenic a důrazně nabádá, že barevnou vodu
nesmí vylít do tašek ani nikam jinam, že by
se rodiče zlobili. Najednou je konec hodiny a
děti skládají vše do tašek a uhánějí ke dveřím. Za povedené pokusy dostanou malou
sladkou odměnu. Po předání dětí rodičům
je potřeba barevnou mokrou třídu uklidit,
pomůcky posbírat a přemýšlet nad tím, co
bude příště. Popsala jsem exkursi dost
podrobně, protože mě samotnou hodina
zaujala a jsem si jistá, že některé experimenty by bavily i dospělé.
Renáta Kiara Vargová

I vědci mají hlad

Některé děti mají tendenci pokus urychlit,
ale Jana vysvětluje, že nejde o to, aby něco
vyšlo někomu dříve, ale cílem je zjistit, zda a
jak takový experiment vůbec funguje. Procesu se ponechá čas a jde se na další pokus.
Děti si vezmou nastříhané ﬁltrační papíry,

Udržet pozornost dětí není
snadné, Jana dělá během pokusů malé přestávky, vysvětluje
jim, že se blíží jaro, všechno roste a klíčí a že
si mohou doma zkusit nechat klíčit různé
luštěniny a ukazuje dětem naklíčenou čočku. Vzpomíná přitom, že děti měly minule
hlad, tak otevírá misku s nakrájeným rohlíkem a ten zmizí takovou rychlostí, že to
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Když se ráno probudím, chci vidět krajinu, o kterou se někdo stará
Ing. Přemysl Zima patří sice k mladším členům našeho zastupitelstva, jeho rodinná a rodová paměť však sahá daleko do
mukařovské nebo spíše srbínské historie. Ač vystudovaný ekonom, říká o sobě, že je rodem sedlák, a hlavně, že to tu má rád,
a proto ho jeho práce těší a naplňuje.
Od kdy jsou Zimovi na Srbíně?
Od roku 1913, tedy polovina rodiny, ta druhá
ještě déle. Do domu, do kterého se v roce
1945 přivdala moje babička, chodíval její tatínek za svou babičkou pro výminek. Což znamená, že náš dům v mezičase na krátkou
dobu změnil majitele, ale jinak to byl v podstatě koloběh. Tradici má i naše působení „na
obci“ – tatínek byl zastupitel, děda byl zastupitel a praděda byl dokonce starosta Srbína. To
bylo za 1. světové války a díky tomu nemusel
na frontu.
A jak dlouho pracuješ pro obec ty?
Jako uvolněný zastupitel od roku 2010, neuvolněným zastupitelem jsem byl od roku 2006 a
ještě o rok dříve jsem začal pracovat ve finančním výboru. To jsem byl relativně čerstvým
absolventem VŠE.
Co tě po tolika letech na té práci těší?
Nejvíc to, kvůli čemu jsem se rozhodl přijmout
nabídku pracovat pro obec na plný úvazek – že
výsledek nejen vidím, ale mám i jistotu, že když
se práce povede, prospěje mému bezprostřednímu okolí. Když jsem předtím pracoval
v zahraniční firmě, výsledky odcházely kamsi
do zámoří a já ani nevěděl, jestli je někdo
někdy viděl. To je asi moje základní motivace –
vidět, co je za mnou, a mít bezprostřední odezvu od těch, pro které to dělám.
A co ti naopak práci nejvíc komplikuje?
Na to mám jednoduchou odpověď – lidská
hloupost a neochota. S některými lidmi je
těžké, nebo až nemožné se rozumně domluvit. Ale vím, že i to k mé práci patří a já tu
nejsem proto, abych se zavděčil všem, ale
proto, abych svou práci odvedl dobře.
Co se podle tebe za poslední léta v obci
povedlo nebo alespoň pohnulo kupředu?
Toho je opravdu hodně, nejmarkantnější jsou
samozřejmě investiční akce, z nich určitě vodovod Region jih, který se podařilo vystavět
(nebo alespoň jeho základní část), přičemž o
něj bojujeme už od roku 2007. Menší radost
mám z kanalizace, kterou řešíme už dokonce
od roku 2006 a jsme prakticky stále na začátku, ale tam hraje roli řada faktorů a my věříme,
že se snad konečně blýská na lepší časy.
Průběžně se toho daří opravdu hodně –
malých i velkých projektů. Vždyť jenom
v našem „Místním plánu obnovy vesnice“
máme podchyceno asi 20 projektů, které se
snažíme postupně realizovat, většinou
s dotační podporou. S tím souvisí i další
důležitá věc, a sice, že se daří připravovat
žádosti a využívat dostupné dotace, protože
bez toho by bylo jakýkoliv rozvoj hodně
komplikovaný.
Jsem rád, že obec má konečně nový územní
plán, takže podmínky a regulativy rozvoje jsou

jasné. Pak jsou tu projekty jako škola a školka,
kde svým způsobem dobíháme vlak, který se
rozjel se stavebním boomem na přelomu
letopočtu. Ale snad i zde můžeme říct, že se
poptávku podařilo v současné době nasytit, i
když víme, že ne na dlouho. Ovšem Mukařov je
na stropě školní kapacity. I když pozemky
nejsou zcela vyčerpané, další rozvoj naráží na
limity infrastruktury a dopravní obslužnosti,
což jsou faktory, které při současných počtech
žáků a učitelů nelze brát na lehkou váhu.
Celkem se za deset let povedlo zrealizovat asi
80 projektů a za všemi stojí kus práce – a
nejen s přímou realizací, ale všechny musel
někdo napsat, vyřešit vše, co s realizaci předcházelo, zaúčtovat a vyúčtovat, což jsou desítky
hodin práce, kterou pak už nikdo nevidí.

A co nás v obci v nejbližší době čeká?
Největší motivací je dokončení vodovodu na
Žernovku – tam jsme už poměrně daleko,
dotace je přislíbená a budeme vybírat zhotovitele. Naopak u kanalizace pokládáme za úspěch, že se téměř podařilo vyřešit vlastnické
vztahy k pozemkům, které potřebujeme k umístění čistírny a další infrastruktury, a tudíž
můžeme uvažovat o projektu pro stavební
povolení, který je podmínkou případné žádosti
o dotaci.
Další velký úkol jsou vodohospodářské projekty, které se léta neřešily, s výjimkou drobností,
jako jsou propustky nebo dešťová kanalizace.
Mám na mysli vodní toky jako takové a hlavně
čištění a údržbu rybníků, které jsou ve správě
obce, a případně i těch, které jsou v soukromých rukou. I ty do krajiny patří a jejich vlastníci by většinou uvítali pomoc ze strany obce.
S tím souvisí projekt, který začíná realizovat
Posázaví, o.p.s., kdy bude po dobu dvou let
zpracovávána studie vodních poměrů v obcích
kolem Sázavy. Dotýká se to i Mukařova, který
by díky projektu mohl získat základní hydroge-

ologické posouzení svého území.
A konečně další velký úkol, který musíme řešit
komplexně, jsou komunikace, jejich oprava a
v řadě případů spíše obnova a zkvalitňování
dopravní infrastruktury. Bohužel ani v části
Mukařova, která je už delší dobu kompletně
zasíťovaná, se zatím nepodařilo zrealizovat
nějaký ucelenější projekt na komunikace,
protože nás stále zaměstnává dostavba
základních inženýrských sítí, tedy vodovodu a
kanalizace v jiných částech obce. Ale chápu, že
pro ty, kdo už napojení jsou, je priorita cesta,
pro ty, kdo zatím nejsou, je to voda a kanalizace. Před dvěma nebo třemi lety jsme k tomuto
tématu měli anketu na webu obce, z níž vyšlo
řazení priorit pro občany – vodovod, kanalizace, komunikace, tedy i chodníky. U komunikací
je asi nejsložitější zdolat stavební řízení, protože je podmíněné jednáním s bezpočtem soukromých subjektů, jichž se stavba tak či onak
dotkne. A pak samozřejmě i finanční náročnost, takže jsme zpátky u dotací – bez nich by
byly tyto stavby těžko představitelné.
Co po práci, jak nejraději relaxuješ?
Mimo práci mě baví rodina – už dlouho a doufám, že ještě dlouho bude (smích). Baví mě
pracovat na zahrádce, pěstovat si bylinky,
nějaké ovoce a zeleninu – prostě sezónní
potraviny, jejichž kvalita nebývá často ani v létě
v obchodech valná. Takže malá zahrádka,
nějaké drobné hospodářské zvířectvo. Prostě
jsem rodem sedlák a ke zdejší půdě mám
blízko, takže se nemůžu dívat na to, jak leží
ladem a zarůstá. Je mi blízká starost o krajinu a
životní prostředí všeobecně – chodím na procházky, vycházím s prázdnýma rukama a zpátky nesu dvě igelitky odpadků, které jsem cestou posbíral (včetně těch igelitek). To je nekončící výzva, ale já ji přijímám, protože jsem tu
vyrostl a mám to tu rád a vadí mi, když se po
škarpách válí odpadky, které pak vítr rozfoukává po polích. Když se ráno probudím, chci vidět
krajinu, o kterou se někdo stará.
Z vyložených koníčků mě hodně baví modelářství, i když času už je opravdu málo, nebo stolní
deskové hry všeho druhu, v těch jsem hrával i
turnaje. Ale to už je také spíš minulost, teď
většinou padám večer vysílením. Baví mě i
karty, hlavně mariáš, ale většinou chybí ti dva
další, aby se sešli v jednu chvíli na jednom
místě. To je dnes vzácnost, všichni si střádají
čas – mají-li nějaký volný – pro rodinu. Já to tak
dělám taky, rodina je priorita, uvědomuji si, že
nejdůležitější je mít v pořádku zázemí. Já to
štěstí mám, moje rodina mě vždy podporovala, proto se jí to snažím v rámci možností i
vracet.
Děkuji za rozhovor.
Kateřina Čadilová

Zprávy z obce
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Hravá zahrada na start
Když jsme zhruba před rokem, zoceleni ne zcela lehkým zimním obdobím v prostorách otápěných převážně dožilými
akumulačkami, začali plánovat, co všechno by se v budově bývalé družiny mohlo dít, podaří-li se uskutečnit alespoň
základní rekonstrukci, málo kdo si dokázal představit, kam až za ten rok dojdeme.
Za to, že se povedlo budovu proměnit k nepoznání a připravit podmínky pro tolik aktivit pro nejrůznější skupiny našich návštěvníků a klientů, vděčíme dotaci ze Středočeského kraje a finančnímu příspěvku z rozpočtu
obce i součinnosti jejích zaměstnanců.
Vše by ale bylo málo, nebýt nadšené pomoci
a zapojení několika desítek dobrovolníků
především z řad rodičů dětí, které navštěvují
některý z programů Kulturního a komunitního centra. Společné broušení, kytování,
natírání a uklízení se nám natolik zalíbilo, že
chceme ve svépomocných aktivitách pokračovat i letos. A když už uvnitř není moc kde,
zkusíme to kolem budovy.
Zahrada pamatuje doby, kdy na pozemku
stála jen prvorepubliková vilka, a podstatnější změny doznala při přestavbě a přístavbě pro účely zvláštní školy v 70. letech. Od té
doby dřeviny vzrostly a původně poměrně
rozlehlý pozemek jim začal být malý. Naopak
ovocné stromy v zadní části zahrady se staly
z větší části minulostí.
Dokud v budově sídlila družina, byl pozemek
pravidelně využíván i jako hřiště. Nyní se
pohybové aktivity soustřeďují do přední
části, kde jsou dřevěné herní prvky hřiště,
které už také brzy oslaví první dekádu,
Zahradní plánování
KKCM se snaží být otevřené všem, od miminek po seniory, a bylo by krásné, kdyby všem
mohla sloužit a zpříjemňovat volné chvilky i
naše zahrada. Aby se to podařilo, měla by
být nejen krásná, ale také funkční. Proto
jsme dali hlavy dohromady a společně
vymysleli, co všechno by se dalo s relativně
malými náklady na zahradě změnit. A protože snad všichni si – je-li to možné – rádi hrajeme, zkusili jsme hravě vymyslet i naši budoucí zahradu.
Výsledek je zanesen v osazovacím plánu i
v kolážích, které připravily děti z kroužku
Zálesák. Ty se už také nemohou dočkat, až se
pustí do realizace. Sami to ale nezvládnou –
bude potřeba zapojení dospělých, s nezbytnou technikou pomohou techničtí pracovníci obce a finančně by mohl přispět grant
z nadace Via, o který máme požádáno.
Pokud vše dobře dopadne, první výsledky by
mohly být vidět už začátkem léta, další

výsadby a instalace pak budou probíhat až
do podzimu a v plné kráse se zahrada, doufejme, představí napřesrok.
Pozemek kolem budovy KKCM nabízí spoustu možností. Děti napadlo, že by na zahradě
mohlo být třeba ohniště dvanácti měsíčků,
domeček pro hmyz, dračí sluj pro ještěrky
anebo čítárna Šípkové Růženky. Vjezd ozdobí kvetoucí keře a starou jímku pokryjí trvalky. Po celé ploše budou dřevěná sedátka, na
terase stolečky a na šachovnici se snad podaří vyrobit i skutečné šachy. Děti tu budou mít
zázemí pro své přírodovědné pokusy a

dospělí pro setkávání nebo třeba výstavy
květin.
Aby se vše stalo z plánů skutečností, bude
potřeba spousta ochotných rukou, hodit se
budou i dobré nápady a třeba věci, které u
vás doma už dosloužily, ale v hravé zahradě
ještě najdou své místo. O postupu projektu
budeme informovat na webu www.kkcm.cz
kde najdete i potřebné kontakty. Předem
děkujeme za jakoukoli účinnou pomoc a
zapojení.
Kateřina Čadilová, Mukařov-sko

Místní plán obnovy vesnice v roce 2017
Dokončení ze strany 1
laci sousoší Vladislava, Mukara a Srby, které
bude odhaleno v roce 2018 v rámci oslav
700. výročí první písemné zmínky o obci
Mukařov.
Rozvojové projekty
MPOV obsahuje i projekty v „rozvojové fázi“,
tedy takové, u nichž se zvažují různé varianty
a čeká se nejen na finance, ale třeba i na
posouzení odborníky či veřejností. Mezi ně
se řadí posílení kapacity sportovišť ve školním areálu – v úvahu připadá zastřešení současného hřiště s umělým povrchem nebo
přístavba sokolovny. V nejbližší době by měla
být zadána odborná studie možných variant.
Další projekty, o nichž se už delší dobu uva-

žuje, je např. skatepark / cyklodráha –
výstavba volnočasové zóny pro dorůstající
mládež, Hřiště Srbín II – výstavba veřejného
multifunkčního míčového hřiště na již oploceném pozemku dětského hřiště v Srbíně,
nebo fitness hřiště – umístění venkovních
posilovacích sportovních prvků pro dospělé
na vhodném obecním pozemku. V plánu je i
uspořádání sochařského symposia k 700.
výročí založení obce.
Plné znění aktuálního Místního plánu obnovy vesnice najdete na webových stránkách
obce pod záložkou Obecní úřad a samospráva v sekci ROZVOJ OBCE. Rozpočet pak v sekci OBECNÍ ÚŘAD / Hospodaření obce.
Kateřina Čadilová
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Kam v dubnu a na Velikonoce?
Velikonoce bývají často pro rodiny jednou
z příležitostí, kdy mohou společně strávit
několik dní. A právě tyto volné dny lákají
k různým výletům či návštěvám nejrozmanitějších výstav a společenských akcí.

Blahopřejeme
Významná životní jubilea v únoru
a v březnu oslavili:
Dagmar Barochovská
Jiří Červenka
Petr Leiš
Anna Mrázová
Jaroslava Němcová
Anděla Rozenbaumová
Vladimír Šafra
Václava Šmídová
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Víte, že ...

Jak si tyto dny naplánovat, když jejich
datum je každý rok jiné?
V letošním roce připadne Velikonoční pondělí až na 17. dubna. Prodloužený velikonoční víkend tedy vychází na 14. až 17.
dubna a školáci navíc mají velikonoční
prázdniny od čtvrtka 13. dubna 2017.
Připomínáme, že už podruhé budou o
Velikonocích čtyři dny volna pro všechny.
Od roku 2016 je Velký pátek vyhlášen jako
státní svátek.
Datum Velikonoc se určuje podle následujícího pravidla:
Velikonoce připadají na následující neděli
po prvním jarním úplňku. Pakliže bude
první jarní úplněk
v neděli, slaví se
Velikonoce až další neděli.
Dle těchto pravidel může Velikonoční pondělí připadnout na den v rozmezí od 23.
března do 26. dubna. Ani letošní pozdní
Velikonoce tedy nejsou nic výjimečného,
třeba v roce 2011 byla velikonoční neděle
21. dubna.

Sociální služby
V prostorách Kulturního a komunitního
centra v Příčné 61 v Mukařově se připravuje pracoviště dvou služeb:
Poradny Prosapia a pečovatelské služby
Prosapia.
Již nyní je možné pro bližší informace kontaktovat ohledně poradny
Mgr. Kláru Holickou, tel.: 775 276 815,
a pečovatelské služby
Marcelu Uzlovou, tel.: 723 122 704,
nebo e-mailem:
klara.holicka@seznam.cz

Připravili jsme si pro vás několik tipů na
velikonoční procházky, divadla, dílny a
samozřejmě bohoslužby, neboť Velikonoce jsou převážně svátky křesťanské.
Velikonoční čas v Muzeu lidových staveb v Kouřimi, 1.–23. 4. 2017
15. 4. Bílá sobota Tvořivá dílna pro děti
v Montgomery, Žernovka od 16.00
22. 4. Žernovská osmička od 10.00
22. 4. Kros Štiřín 2017 – přespolní běžecký závod mezi Štiřínem a Všedobrovicemi
22. 4. Pochod krajinou barona
Ringhoﬀera
– turistický pochod z Mirošovic
22. 4. Spirituál Kvintet – Ondřejov od
19.00
22. 4. Mistr ostrého meče – Hrusice od
19.30 – divadelní představení
26. 4. Hoptrop – koncert trampské, folkové a country skupiny, Uhříněves od 19.30
30. 4. O princezně Majolence, Louňovice, Hotel U Huberta, od 15.00
Připravila Eva Hegyiová

Bohoslužby o Velikonocích
v Mukařově
Zelený čtvrtek

13. 4. – 18:00

Velký pátek

14. 4. – 18:00

Bílá sobota

15. 4. – 20:00

Zmrtvýchvstání Páně

16. 4. – 08:00

Velikonoční pondělí

17. 4. – 08:00

Pozvánky:
21. 5. – PoPoLes (Srbín)
10. 6. – Dětský den s hasiči (Mukařov)

Marie Vrbovcová

Sdělení Policie ČR
Žádost o vzájemnou spolupráci
V souvislosti s
šířenou informací
prostřednictvím
internetu (zejména
sociálních sítí) o
nevhodném chování
dospělých osob vůči
dětem, které
spočívalo v oslovení dětí a případném
nabízení svezení motorovým vozidlem, se
na Vás obracíme se žádostí o spolupráci,
aby z Vaší strany došlo k přiměřenému

poučení Vašich žáků o základních pravidlech bezpečného chování dětí při setkání
s neznámými osobami. V obecné rovině se
jedná o předání informací, aby se děti
nedávaly do řeči s cizími osobami, nikam
s nimi nechodily, nesedaly k nim do vozidla
a od cizích lidí si nic nebraly. Pokud by se
děti se zmiňovaným nevhodným jednáním
setkaly, aby to neprodleně sdělily rodičům
nebo pedagogickým pracovníkům. Důležité
je i zmínit, aby si v žádném případě nic
nevymýšlely. Tuto žádost o spolupráci
rovněž přeneste i v rámci vaší vzájemné a
úzké spolupráce na rodiče žáků.
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