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ÚVODNÍK:

Stalo se už krásnou tradicí, že o první 
adventní neděli rozsvěcíme společně vá-
noční strom na mukařovské návsi. Vět-
šinou to bylo podobné jako vloni, v tom 
je právě největší půvab tradice. Ale byly 
i novinky – vyšší a mobilní podium, které 
vyrobili techničtí pracovníci obce, vratné 
hrnečky na svařák od mukařovských ha-
sičů, spousta dobrot napečených dobro-
volnicemi, nebo skvělé vystoupení kape-
ly Sešesti. A co se nezměnilo? Plno lidí, 
fronty nejen na občerstvení, ale také na 
tvořivé aktivity, a hlavně výstavu betlémů 
v galerii, poetické adventní světlo z koste-
la, upřímný zpěv dětí i učitelského sboru 
ze základní školy a milé pozdravení faráře 
P. Konstantina. Nezbývá než si přát, aby-
chom si atmosféru radostného očekávání 
a přirozené družnosti nesli v sobě po celý 
další rok.                             Kateřina Čadilová

Advent v Mukařově

Vážení spoluobčané,
před dvěma lety jsem v prosincovém vydání 
Obecního zpravodaje psal, že výstavba vo-
dovodu v Žernovce a Srbíně si vyžádá hodně 
naší a zejména Vaší trpělivosti. Netušil jsem 
tehdy, po celkem hladkém průběhu první 
etapy výstavby vodovodu v Srbíně, jak vel-
kou pravdu budu mít. Nyní, když je stavba 
žernovského vodovodu již opravdu u konce 
a v některých částech jsme se již dočkali  
i nových povrchů silnic, chci vám za vaši tr-
pělivost a pevné nervy, které jste v průběhu 
stavby museli často mít, poděkovat. 

Nechci se úplně vracet k někdy až nepocho-
pitelnému průběhu této stavby, koneckonců 
to ukazuje jen to, jak nedokonalý je zákon  
o zadávání veřejných zakázek. Zvítězí firma 
s nejnižší cenovou nabídkou, ta se snaží 
práci provést co nejlevněji, nasmlouvá si 
tedy nejlevnější pracovní sílu a paradoxně 
ji pak skluz v termínu stojí citelné penále. 
V době psaní tohoto článku již penále činí 
jeden milion korun.  
Bohužel tato skutečnost má vliv na to, kdy 
bude možno vodovod užívat, a tak považuji 
za nutné omluvit se za skutečnost, že přes 
původní předpoklad, což byl listopad roku 
2019, voda z kohoutků nového vodovodu 

poteče až začátkem roku 2020. Snad je ale-
spoň dobrou zprávou, že na vodovodu už 
probíhají opravdu jen poslední dodělávky, 
a místní komunikace nepřipomínají tan-
kodrom. 
Doufám, že pro většinu z nás je další dob-
rou zprávou schválení změny č. 1 územního 
plánu obce. Tu se podařilo schválit v závěru 
roku a nejdůležitější úpravou je omezení vý-
stavby tzv. rodinných domů o třech bytových 
jednotkách. Trend výstavby těchto domů se 
výrazně rozmohl poté, co část rozhodovací 
pravomoci k povolování staveb přešla na 
Odbory územního plánování. Podle staveb-
ního zákona může totiž rodinný dům mít až 
tři bytové jednotky, a developeři si byli vel-
mi dobře vědomi, že obec nemá příliš šancí 
výstavbu takových domů omezit, pokud má 
v textu uvedenu poměrně nevinnou větu  
„v obci je možno stavět rodinné domy“. A 
tak, i pokud se obec odvolala, jako jsme 
učinili i my, odvolací orgán naše argumenty 
zamítl s tím, že stavba je v souladu se záko-
nem i územním plánem. 

Proto jsme se ještě v minulém volebním 
období rozhodli regulativy územního plánu 
zpřísnit a stanovit, že v obci bude možno 
stavět nanejvýš dvojdomy, resp. rodinné 

domy o dvou bytových jednotkách. Zahájení 
změny č. 1 územního plánu bylo po měsí-
cích příprav schváleno před volbami, v září 
2018 a v listopadu 2019 byla tato změna  
– mezitím již nově zvoleným zastupitelstvem 
obce – schválena. Územní plán v tomto 
znění je tak v platnosti od začátku prosince 
2019.

Věřím, že jste uvítali i poměrně rozsáhlé 
opravy komunikací, které se v letošním roce 
povedlo realizovat, a k výčtu dobrých zpráv 
bych rád přidal i zastřešení školního hřiště 
u základní školy Mukařov formou nafuko-
vací haly. Tento projekt, který byl zahájen 
někdy v polovině loňského roku, se podařilo 
dokončit krátce po zahájení školního roku 
2019 a myslím si, že na tento nápad může-
me být hrdi. Nejen, že vyřešil celoroční vy- 
užití školního hřiště, ale k naší velké radosti 
je hřiště s novým, moderním povrchem po 
zastřešení naplno využíváno i ve večerních 
hodinách sportovci všeho druhu, a to s po-
zitivním ohlasem. 

Dovolte mi popřát vám šťastný vstup 
do roku 2020 a jeho klidný a úspěšný 
průběh. 

Rudolf Semanský, starosta obce Mukařov
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Z jednání zastupitelstva obce
 Na listopadovém zasedání probírali 

zastupitelé dosavadní snahy o navý-
šení kapacity školy pro následující 
školní roky. Mnohaměsíční vyjedná-
vání se spádovými obcemi o možném 
vytvoření detašovaného pracoviště 
školy se ocitla na mrtvém bodě, když 
se potvrdilo, že výstavba nového škol-
ního pavilonu, na nějž nabídla poze-
mek obec Louňovice, by stála 35-40 
milionů korun, což je částka, kterou 
nejsou obce ze stávajícího školského 
obvodu schopny zajistit ze svých roz-
počtů. 
Rychlé řešení se nenabízí ani v mu-
kařovském školním areálu, pro kte-
rý byla zpracována rozvojová studie, 
jejíž, byť i postupná, realizaci si také 
vyžádá investice v řádech mnoha 
desítek milionů korun. Pro Mukařov 
je samozřejmou prioritou zajištění 
školní docházky pro děti z našich obcí  
a v tomto duchu budou také vedena 
veškerá další jednání.

 Zastupitelé schválili změnu č. 1 územ-
ního plánu obce. Z hlediska dalšího roz-
voje obce je nejpodstatnější, že nadále 
nebude možné v obci stavět rodinné 
domy o třech bytových jednotkách, které 
neúměrně zatěžují infrastrukturu obce. 
Zároveň bylo schváleno zahájení změn 
č. 2 a 3, které by měly dořešit nesoulad 

s reálným stavem, na který se přišlo při 
projednávání změny č. 1. 

 Obec Mukařov se připojila k zadáva-
címu řízení na svozovou firmu, které 
se připravuje pod hlavičkou svaz-
ku obcí Ladův kraj. Případná změna  
v Mukařově ale připadá v úvahu až od 
ledna 2022. 
Zastupitelé schválili změnu způsobu 
účtování poplatku za komunální od-
pad z poplatku za nádobu na popla-
tek za provoz systému komunálního 
odpadu, který je jednotný pro všech-
ny poplatníky (tj. osoby přihlášené  
v obci a vlastníky nemovitostí, v nichž 
není nikdo hlášen).

 Byla schválena pravidla participativ-
ních projektů, tj. projektů realizovaných 
na obecním majetku, které navrhují  
a vybírají občané obce Mukařov. Pro rok 
2020 byla stanovena alokace 300 tisíc 
korun a maximální podpora na jeden 
projekt ve výši 100 tisíc Kč. 

 Zastupitelstvo schválilo přijetí dota-
ce z Integrovaného regionálního ope-
račního programu ve výši 3 780 167,80 
Kč na výstavbu chodníku podél Praž-
ské ulice (od začátku obce až po uli-
ci Do Podkovy). Výstavba by se měla  
realizovat do konce roku 2020. 

 ZO vzalo na vědomí rezignaci Mi-
roslava Veselého na členství ve Vý-
boru pro veřejný pořádek a dopravu  
a schválilo místo něj Mgr. Lukáše Po-
daného.

 Na prosincovém zasedání byl na pro-
gramu opět územní plán – zadání změny 
č. 2, která je omezena pouze na pozem-
ky na srbínské návsi a školní areál, aby 
bylo možné připravovat projekty rozvoje 
těchto lokalit. Byly schváleny obecně zá-
vazné vyhlášky o systému svozu komu-
nálního odpadu, o poplatku za užívání 
systému svozu komunálního odpadu  
a o místních poplatcích. 
Novela prvních dvou souvisí především 
s plným zavedením MESOH (více viz sa-
mostatný článek), třetí vyhláška se mu-
sela upravit v důsledku novely zákona  
o poplatcích. Samotné sazby poplatků 
ale zůstaly nezměněny.

 Zastupitelstvo schválilo úpravu zně-
ní Pravidel vydávání Obecního zpra-
vodaje pro Mukařov, Srbín a Žernov-
ku a změnu ve složení redakční rady 
– MgA. Petra Batok se rozhodla z re-
dakční rady odejít z časových důvodů. 
TOP09 na její místo navrhla a zastupi-
telstvo schválilo Milana Národu.      

Kateřina Čadilová, místostarostka

Obec Mukařov otevírá v roce 2020 
poprvé možnost zapojit občany do 
zvelebování veřejných prostranství 
a obecních budov formou tzv. parti-
cipativních projektů. Máte-li nápad, 
jak zkrášlit či vylepšit pozemek nebo 
budovu v majetku obce, stačí nápad 
popsat a zjistit, kolik by zhruba stála 
realizace.
V prvním ročníku je na participativní pro-
jekty alokováno 300 tisíc korun, přičemž 
jednotlivé projekty mohou mít maximál-
ní náklady 100 tisíc korun. Půjde tedy  
o menší akce, ale i ty mohou přinést po-
zitivní změny.
Ještě před koncem lhůty pro podává-
ní návrhů, 18. 2. 2020, se v  restauraci  
U kostela v  Mukařově uskuteční veřejná 
prezentace návrhů. Je důležitá, protože 
o konečné podpoře projektu rozhod-

nou sami občané ve veřejném hlasování 
v dubnu 2020. Ještě předtím ovšem rea-
lizovatelnost a reálnost rozpočtů předlo-
žených návrhů prověří zastupitelstvem 
obce jmenovaná komise, která si může 
vyžádat i doplnění nebo úpravu návrhu.

Návrhy na projekty je možno podávat 
prostřednictvím formuláře na webu obce 
na adrese www.mukarov.cz/
obecni-urad-a-samosprava/
participativni-rozpocet/
participace-formular 
nebo e-mailem na adresu:
participace@mukarov.cz, 
a to do 28. února 2020. 

Případné dotazy zasílejte na e-mail 
participace@mukarov.cz

Kateřina Čadilová, místostarostka

Máte nápad, jak zvelebit naši obec?

V rámci participativního rozpočtu 
v Mnichovicích vzniklo například letní 
kino na Myšlíně.
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Rozvoj našich i sousedních obcí, zapříčiněný přílivem 
obyvatel a probíhající výstavbou, klade neustále nové po-
žadavky na zkvalitňování a rozšiřování místní infrastruk-
tury. Každý další postavený dům vyvolává nové nároky na 
kanalizaci, vodovod, komunikace a dostupnost školky 
a školy pro děti.
Co se týče školy, už řadu let se každý rok pravidelně navyšu-
je počet žáků, a tím počet tříd ve škole. Ačkoli se v roce 2015 
otevírala nová budova s osmi třídami, letos už škola znovu do-
sáhla maximální kapacity. Jedná se nejen o kapacitu prostoru 
pro výuku, ale i kapacitu školní jídelny a sociálních zařízení.  Při-
tom podle předpokládaného demografického vývoje Mukařova 
a pravděpodobně i sousedních obcí by měl nárůst počtu dětí 
stále pokračovat a předpokládá se, že do roku 2028 by se měl 
počet dětí ve věku povinné školní docházky zvýšit o cca 40 %.
Další problém, který je vyřešen v areálu školy pouze provizorně 
a nedostatečně, je zajištění tělesné výchovy, tedy stav a kapaci-
ta sportovišť. K řešení sice přispělo letos instalované zastřešení 
venkovního hřiště, ale i to je pouze dočasné, jeho životnost je 
cca 7 let.
Tyto důvody vedly k tomu, že jsme na začátku tohoto roku za-
dali studii, kerá měla prověřit možnosti rozvoje našeho školního 
areálu. S paní ředitelkou školy, za pomoci P. Kvasničky jsem se 
ujala jednání s vybranou architektkou. Ing. Arch. J. Becková se 
svojí kolegyní Ing. J. Tywoniakovou pojaly problematiku školy 
velmi zodpovědně a opravdu komplexně.  Zaměřily se kromě 
kapacity školy hlavně na kvalitu prostředí, a to jak pro zaměst-
nance, tak i pro děti, které ve škole tráví téměř polovinu svého 
dětství. 
Část spádových obcí – Louňovice, Svojetice, Štíhlice a Tehovec 
pracují na projektu školy LOŠBATES, která má být umístěna  
v Louňovicích a která by měla být dokončena patrně v roce 
2023-24. Proto je naše studie rozpracována na potřeby pro 
různé možné počty dětí. Ale jak vyplývá ze studie a z demogra-
fického vývoje, i kdyby ve škole zůstaly pouze děti z Mukařova, 
Žernovky a Srbína, tak do 10 let zaplní celou kapacitu současné 
školy. A to včetně kapacity kontejnerové stavby, která ovšem už 
bude za svou životností. Takže i „pouze“ pro „naše děti“ je po-
třeba do školy investovat, pro náhradu kontejnerů, pro kvalitu 
prostředí, pro moderní výuku, pro budoucnost. Dobré zázemí 

a zajímavá výuka dle současných moderních metod, zajímavou 
formou, interaktivní, s individuální péčí i využitím moderní tech-
niky může pomoci k získání a udržení kvalitních pedagogů.
Ve studii je navrženo několik možných nových staveb v areálu:
• nástavba budovy školní jídelny, která by umožnila zkapacitně-
ní kuchyně, jídelny a 7 odborných tříd, 
• nová tělocvična se šatnami, zázemím a 6 tříd pro družinu, do-
plněná parkovištěm pro učitele a pro návštěvníky haly,
• náhrada kontejnerů novým pavilonem s 13 třídami 

Tyto stavby jsou spojeny krčky tak, aby děti mohly suchou no-
hou přecházet do všech budov. 
Kromě toho je třeba uvažovat ve stávajících budovách o zlepše-
ní kvality vnitřního prostředí, doplnit větrání tříd, zateplení staré 
budovy pro lepší tepelnou pohodu a nižší náklady na energie. 
Také budou nutné další postupné opravy staré budovy.

Přestože se v minulosti do školního areálu vložilo značné množ-
ství finančních prostředků, fakta uvedená výše ukazují potřebu 
dalších nemalých investic. Jejich zajištění nebude snadné, a to 
s ohledem na potřeby investování do jiných oblastí, především 
infrastruktury, nicméně s maximálním využitím všech možných 
dostupných dotací se o to chceme pokusit. 
Jako první krok bychom rádi vyhradili na příští rok z rozpočtu 
alespoň nějaké finanční prostředky na projekční práce, aby-
chom v případě vypsání dotačních titulů byli připraveni. 
Výslednou verzi studie včetně shrnutí vstupních údajů můžete 
najít na webových stránkách obce. 

Hana Zákoucká, radní obce Mukařov

Studie možného rozvoje školního areálu

Již déle než rok a půl mají občané Mu-
kařova, Srbína a Žernovky možnost 
třídit plasty a papír do nádob, které 
mají přistavené přímo u domu. Aktu-
álně tuto službu využívá asi polovina 
domácností. Nově je možné podpořit 
třídění také u rekreačních objektů, ať 
už prostřednictvím nádob, nebo pytlů. 

V průběhu roku bylo zrušeno několik ve-
řejných kontejnerových stání. Aby měl 
systém separace u domu smysl a byl pro 
obec udržitelný i ekonomicky, je nezbyt-
né omezit veřejná stání ještě razantněji. 

V průběhu roku 2020 proto budou ruše-
ny veřejné kontejnery na plast a papír, 
protože už nyní je zřejmé, že drtivou vět-
šinu jejich obsahu dodávají projíždějící 
jednotlivci i firmy z  blízkého i vzdáleněj-
šího okolí. 

Občané Mukařova, kteří dosud modré  
a žluté popelnice nemají, se o ně mohou 
přihlásit na obecním úřadě. Nadále bude 
možné také odevzdávat vytříděné plasty 
a papír na sběrném dvoře (vždy ve středu 
a v sobotu dopoledne).

Kateřina Čadilová, místostarostka

Žluté a modré kontejnery už jen ve sběrném dvoře

Toto je už naštěstí minulost. Doufejme...



 Obecní zpravodaj (12/2019)                                    Zprávy z obce                                                     Strana 4

Mukařov čeká zásadní změna 
v účtování poplatku za odpady
Již několikrát jsme informovali o zavádění Motivačního a evidenčního systému 
pro odpadové hospodářství. Tzv. MESOH je založený na evidenci nádob přista-
vených ke svozu odpadu. Z evidence lze odhadnout množství odpadu svezené-
ho z jednotlivých domácností i to, zda se daná domácnost snaží třídit obnovi-
telné suroviny nebo dokonce předcházet vzniku odpadu.

Pravidla MESOH stanovují postup pro 
výpočet bonusu, který v následujícím 
roce odmění všechny, kdo k odpadům 
přistupují zodpovědně, a to slevou z po-
platku. To znamená, že body, které počítá 
systém, je nutno převést na konkrétní fi-
nanční částky. Cílem je zajistit, aby ti, kdo 
mají stejnou úroveň třídění a produkce 
odpadu, měli stejnou slevu. Proto je nut-
né vybírat jednotný poplatek za odpady, 
který se odvíjí od počtu osob v domác-
nosti, namísto dosavadní platby podle 
velikosti nádoby a četnosti svozů.

Ještě jinak vyjádřeno, při dosavadním 
způsobu platby si občané předpláceli 
službu, kterou si sami vybrali. V takovém 
systému není možné motivovat ke snižo-
vání produkce odpadu, protože každý má 
nárok službu, kterou si předplatil, využít 
beze zbytku. Nový způsob účtování není 
za konkrétní poskytnutou službu, ale za 
funkční systém likvidace odpadu. A čím 
efektivnější tento systém bude, tím může 
být poplatek nižší.
Jednotný poplatek za provoz systému ko-
munálního odpadu je běžný v řadě obcí 
a měst i v našem bezprostředním okolí. 
V kombinaci s MESOHem bude mít jed-
nu podstatnou výhodu, a sice, že každý 
plátce poplatku bude mít právo vystavit 
nádobu či případně pytel v kterýkoli svo-
zový den (i v roce 2020 to budou čtvrtky, u 
plastů první pátky). Odpadne tedy dělení 
na týdenní a čtrnáctidenní svozy. Z hle-
diska nastavení MESOHu je ovšem pod-
statné přistavovat nádobu ke svozu jen 
tehdy, kdy je skutečně plná. (Totéž se týká 
i nádob na separované odpady.)

Výše ročního poplatku za provoz sys-
tému svozu odpadu je omezena záko-
nem, vypočítá se jako součet základní 
sazby 250 Kč a ceny likvidace směsné-
ho komunálního odpadu v předcháze-
jícím kalendářním roce. Tento vzorec 
vychází v Mukařově na 850 Kč na 
„hlavu“, tj. na všechny osoby hlášené 
k pobytu a všechny vlastníky nemo-
vitostí (včetně rekreačních), kde není 
hlášena žádná osoba.

Už v roce 2020 ale dostane řada občanů 
slevu – týká se všech, kdo se v říjnu a lis-
topadu zapojili do motivačního systému. 
Základní slevu dostanou všichni, kdo mají 
u domů žluté a modré popelnice. Nejvyš-
ší pak ti, kdo do konce listopadu vyplnili 
odpadový dotazník a k separaci a před-
cházení vzniku odpadu přistupují skuteč-
ně aktivně.
Systém zavádí i další slevy a osvobození, 
které jsou podrobně popsány v obecně 
závazné vyhlášce č. 4/2019. Od poplatku 
jsou osvobozeny osoby, které pobývají  
v zahraničí nepřetržitě 9 a více měsíců, 
děti narozené v příslušném kalendářním 
roce, ale také čtvrté a další děti, které žijí s 
rodiči přihlášenými v Mukařově, příslušní-
ci zásahových jednotek požární ochrany a 
osoby tvořící s nimi domácnost a poplat-
níci umístění v domově pro seniory. 
Na částečnou úlevu mají nárok poplatníci, 
kteří pobývají 3 a více měsíců v léčebném 
zařízení nebo jsou ve vazbě či ve vězení. 
Úleva 50 % se vztahuje na osoby starší 
70 let a držitele průkazu ZTP a ZTP/P. Ma-
ximální sleva (i v součtu různých úlev) je  
80 % z vyhláškou stanovené výše poplatku.

Jak budeme v roce 2020 hradit popla-
tek za odpady?
Zásadní změnou je, že se jedná o místní 
poplatek. Obec proto nebude vystavovat 
faktury a je povinností každého poplatní-
ka, respektive osoby, která bude poplatek 
hradit za společnou domácnost, poplatek 
uhradit. Poplatek je možné hradit pře-
vodem na účet obce 2107311369/2700 
nebo v hotovosti či kartou v kancelá-
ři obecního úřadu. Variabilní symbol 
pro bezhotovostní platbu najdete ve 
svém odpadovém účtu na webu www. 
mojeodpadky.cz. (Přístupové údaje byly 
distribuovány do všech domácností  
s osobami hlášenými k pobytu v září, po-
kud je nemáte, kontaktujte obecní úřad.) 
Systém rovněž zaznamenává slevy z po-
platku plynoucí z motivačního systému, 
případně z věku poplatníků. Poplatek za 
společnou domácnost (tj. součet poplat-
ků na jednom stanovišti) se hradí pod va-
riabilním symbolem kontaktní osoby.

V případě, že jedna či více osob ve spo-
lečné domácnosti (stanovišti) má nárok 
na další slevy – tj. jedná se o 4. a další 
dítě, držitele průkazu ZTP a ZTP/P, pobyt 
v léčebném nebo nápravném zařízení 
delší než 3 měsíce nebo pobyt v zahraničí 
delší než 9 měsíců, je nutné kontaktovat 
obecní úřad (osobně nebo e-mailem na 
obec@mukarov.cz) a nárok na úlevu z po-
platku doložit. 
Poplatek je možné uhradit kdykoliv 
mezi 1. lednem a 30. dubnem. Na 
vyřešení případných nejasností tedy 
bude dost času.

Čárový kód místo známky
V novém systému už není potřeba, aby 
se na popelnice lepily každoročně nové 
známky. K identifikaci stačí nálepka s čá-
rovým a QR kódem. Známky budou na-
dále nutné pouze u nádob, jejichž svoz si 
objednávají podnikatelé přímo u svozové 
společnosti. Zároveň to ale znamená, že 
od 1. 1. 2020 už nebude svozová společ-
nost vyvážet žádné nádoby bez kódu. 

Svoz odpadu z rekreačních objektů
Povinnost hradit poplatek ve výši 850 Kč 
mají všichni vlastníci rekreačních nemo-
vitostí, bez ohledu na to, zda dosud vy-
užívali svozový systém. Ten nyní mohou 
užívat bez omezení – tj. v lokalitách, které 
jsou dostupné pro svozovou firmu, mo-
hou dostat nádoby na směsný i separo-
vaný odpad, a tam, kam velké auto ne-
zajede, mohou využívat pytle, které sváží 
technické služby obce, a to jak se směs-
ným odpadem, tak i s plastem a papírem. 
Podmínkou pro poskytnutí této služby je 
označení pytlů čárovými kódy, které jsou 
zasílány poštou na adresu trvalého bydli-
ště, nebo je možno je získat na obecním 
úřadě. Pytle jsou k dispozici na obecním 
úřadě bez dalších poplatků. Při zapojení 
do motivačního systému mohou i rekre-
anti dostat slevu stejně jako osoby přihlá-
šené v obci.                         Kateřina Čadilová

Důležité kontakty
Přístup do odpadových účtů je 

z www.mojeodpadky.cz, 
přístupové údaje získáte 

na obec@mukarov.cz. 
V případě, že nemáte přístup na 
internet a e-mailovou schránku, 

navštivte kancelář obecního úřadu 
nebo zavolejte na tel. 323 660 246.
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Děkujeme všem návštěvníkům za přízeň, kterou nám 
během roku 2019 věnovali. Je pro nás velkou inspirací 
a motivací pro tento rok.

Stručné ohlédnutí za rokem 2019, aneb co se u nás událo?
 Spustili jsme 38 rozmanitých kroužků pro děti (školní i před-

školní).
 Uspořádali jsme 12 různorodých kurzů pro dospělé.
 Pořádali jsme pravidelné programy pro maminky s dětmi pod 

křídly mateřského centra.
 Připravili jsme 6 rodinných akcí pro veřejnost a na dalších se 

aktivně spoluúčastnili.
 Pozvali jsme 10x zajímavého hosta do Křesla pro hosta.
 10x jsme pořádali příměstský tábor pro děti.
 Oslavili jsme narozeniny s dětmi.
 Uspořádali zajímavé přednášky a workshopy.
 10x se uskutečnila kavárnička – cestovatelská, tvořivá, zahrad-

nická… a 2x bazárek.
 V knihovně jsme pořádali soutěže, přednášky, autorské čtení. 

Novinkou je katalogizace přes 5000 knih a spuštění on-line ka-
talogu.

 Odbornou pomoc a laskavé slovo nabízely po celý rok sociální 
služby.

 Zajistili jsme hlídání malých dětí s programem v Mrňouscích 
a Mravenečcích.

 V klubovně jsme děti po celý rok vzdělávali, vyráběli a hráli si 
s nimi.

Rádi bychom poděkovali návštěvníkům, lektorkám, lektorům 
a všem příznivcům za jejich podporu, ochotu a laskavost.
Šťastný nový rok 2020 vám přejí koordinátorky KKCM 
Jitka Čurdová, Petra Houdková a ředitelka Kateřina Čadilová.

Krátké zprávy z SDH Mukařov
V průběhu listopadu jsme měli dva zásahy v Říčanech. V prvním 
případě jsme zajišťovali přesun těžce pohyblivé osoby, kterou 
bylo nutno z důvodu požáru evakuovat z prvního patra rodin-
ného domu. U druhého zásahu  jsme zasahovali v nočních ho-
dinách při požáru průmyslového objektu. Hořely nebezpečné 
látky a zásah bylo nutné provádět v dýchací technice. V objek-
tu došlo k přerušení výroby a nutné evakuaci zaměstnanců na 
noční směně.
První adventní neděli jsme společně s ostatními spolky a vede-
ním obce pomáhali při rozsvěcování vánočního stromu. Zajiš-
ťovali jsme technickou výpomoc a občerstvení. Příjemně nás 
překvapila reakce občanů na novinku – nalévání svařáku do 
keramického hrnku. Oceňujeme, že se nám všechny vydané hr-
nečky v pořádku vrátily.  Všem našim spoluobčanům přejeme 
radostný a šťastný nový rok 2020. 

Za SDH Mukařov Petr Doležel, hospodář, zastupitel

Ze života SDH a JSDH ŽERNOVKA
Začátek nového roku je příležitost k ohlédnutí za tím mi-
nulým, a proto mi dovolte malé shrnutí... 
Rok 2019 jsme zahájili Plesem hasičů, na kterém hrála kape-
la Karla Emanuela Gotta a pobavit se přišlo mnoho lidí. Další 
akcí měla být  Žernovská osmička. Bohužel nepřijelo ani jedno 
družstvo, a tak si náš sbor alespoň udělal cvičení. Následovalo 
“pálení čarodějnic“, které se konalo opět na hřišti  u  hasičárny. 
Připomenout bych chtěl i oblíbené akce pro děti, které pořádá-
me – Den dětí a „Loučení s létem“.  
Letos poprvé náš sbor pořádal v listopadu úklid lesa a opět sběr 
šrotu. Akce byla úspěšná. Sesbírali jsme přes tunu železa a 30 
různých elektrospotřebičů. Náš sbor se zaregistroval do akce 
„Recyklujte s hasiči“ a díky tomu si staré spotřebiče odvezla 
smluvní firma. 
Posledními akcemi tohoto roku byly Mikulášské nadílení a valná 
hromada našeho sboru.
Tímto chci poděkovat všem členům SDH, JSDH a občanům, 
kteří nám v letošním roce pomáhali. 

František Průžek, starosta SDH Žernovka

Výjezdová jednotka Žernovka letos vyjížděla celkem 8x. 
Z toho dvakrát k požárům a šestkrát k technickým zása-
hům. Dvakrát zabezpečovala doplňování vody. Během 
léta prováděla jednotka kropení žernovských silnic 
vodou z obecního lomu.

Strašidelní čerti ze Žernovky jsou vyhlášení.

Úklid odpadků na Žernovce
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Mistryně světa v biketrialu
Ve Zpravodaji dáváme pravidelně prostor „našim“ dětem 
a jejich úspěchům. Velmi nás těší, že u nás žije tolik šikov-
ných, nadaných a aktivních dětí, mladých mužů a slečen. 
Jednou z nich je i čtrnáctiletá Eliška Hříbková z Mukařova, 
která se věnuje biketrialu a sklízí jeden úspěch za druhým. 
Letos se může pochlubit titulem mistryně světa.

Eliško, od kolika let jezdíš 
a kdo tě k trialu přivedl?
Trial jezdím od 5 let, přivedl 
mě k němu táta, který dřív 
sám  také  jezdil a byl u zrodu 
biketrialu v ČR. Když mi bylo  
5 let  dostala jsem k  Vánocům 
trialové kolo. Táta mi udělal  
v kuchyni první trať. Byl tam 
takový malý schůdek, který 
jsem nejdříve nemohla zdolat, 
ale zkoušela jsem to tak dlou-
ho, dokud se mi to nepoved-
lo.  Nyní jezdím pod klubem  
BIKETRIAL STŘEDOČECH. Ten-
to klub jsme založili v první po-
lovině roku 2018.
Jaké překážky jsi musela 
zvládnout na začátku 
a jaké nyní?
Začínala jsem jezdit na  trialo-
vém kole světoznámé značky. 
Tato značka je vyráběna ve 
Španělsku. Což je i domovina 
tohoto krásného a kreativního 
sportu. U každého trialové-
ho kola je  důležitá jeho váha  
a nezbytně dobré brzdy. Co 
se týká ježdění na tomto tria-
lovém speciálu, když se bude-
me bavit od úplného začátku 

tj. nejnižší věkové hranice cca  
5 let, je nejvhodnějším teré-
nem les, jeho terénní nerov-
nosti. Pro vaši představivost: 
slalom mezi kmeny stromů, 
jízda z kopce a výjezdy do kop-
ce. V tomto případě adekvát-
ně k věku jezdce a jeho fyzické 
kondici. Po tomto základním 
osvojení těchto dovedností 
je možno přejít ke zdolávání 
technicky těžších překážek. 
Jako jsou kupříkladu: dřevě-
né palety, železniční pražce, 
kameny, klády a všelijaké be-
tonové prefabrikáty i použité 
pneumatiky ze stavebních 
strojů, které jsou celkem ob-
líbené pro starší žákovské ka-
tegorie pro zkoušení si nových 
těžších výkonnostních prvků, 
protože když se něco nepo-
daří, tak pády do těchto gum 
nejsou tolik bolestivé. 
V mém současném věku 14 
let,  co se týká mé sportovní 
kondice, jsem schopna vyjet 
z rozjezdu 7 palet, seskočit 
ze zadního kola výšku cca  
3 m. Velmi dobré pomůcky na 
rovnováhu jsou kmeny stro-

mů všelijak poházené přes 
sebe. Čím delší a výš, tím větší 
radost i vylepšení své osobní 
výkonnosti.  
Jak často trénuješ, máš čas 
i na něco jiného?
Trénuji 3 i 4 krát týdně pod 
vedením svého táty. Před mis-
trovstvím světa mám tréninky 
daleko intenzivnější, ale i přes 
to si najdu čas i na jiné aktivi-
ty. Ráda jezdím na výlety na 
horském kole, sjíždění řeky na 
lodi. 
Neměla jsi někdy chuť 
trialu nechat?
Bylo to hned na začátku.  
Každý jezdec musí pochopit, 
v čem tento sport spočívá  
a naučit se skloubit rovnová-
hu, sílu a švih. Trial je vlastně 
gymnastika na kole. Díky tá-
tovi se mi podařilo první neú-
spěchy překonat a teď nechci 

přestat, jelikož jsem téměř na 
vrcholu. 
Jak je pro tebe důležitá 
podpora rodiny?
Bez podpory mých rodičů 
bych se tomuto sportu věno-
vat nemohla. Umí mi vytvořit 
dobré zázemí. Táta mi pře-
dává na tréninku a zejména 
na závodech své zkušenosti  
a máma se ujmula na závo-
dech pozice rozhodčí.  Tento 
sport pohltil  celou naší rodi-
nu. 
Jakých jsi letos dosáhla 
úspěchů?
V letošním roce jsem se stala 
mistryní ČR v BIU i UCI – 1. mís-
to na mistrovství světa v BIU, 
které se konalo v Kramolíně  
a 2. místo na mistrovství světa 
v UCI ve Wadowicích v Polsku. 
Také jsem získala Zlatý oříšek 
Středočeského kraje.

Na konci listopadu se uskutečnil další ročník tradiční 
soutěže pro malé zpěváky a zpěvačky. Absolutní vítězkou 
se stala K. K. ze 4. třídy, která zazpívala krásnou píseň  Jed-
noho dne se vrátím od Věry Špinarové.
Celá soutěž je financována ze sponzorských darů. Největším 
sponzorem je Obec Mukařov. Velké poděkování patří i dalším 
dárcům z řad obyvatel Mukařova, Srbína a Žernovky a rodičů 
dětí. Díky sponzorům můžeme pro soutěžící připravit krásné 
dárky.
Děkujeme všem organizátorům, zejména Janě Lipkové za kla-
vírní doprovod a Kateřině Dinové za nácvik a přípravu s dětmi.
Nemalý dík pak patří odborné porotě, která se své nelehké prá-
ce zhostila na výbornou. Je třeba zmínit i zástupkyně pedago-
gického sboru, které po celou dobu akce zajišťovaly dozor nad 
účinkujícími dětmi. A nakonec bychom chtěli poděkovat divá-
kům, kteří nám pomohli po skončení akce uklidit sál a techni-
ku. Již nyní se těšíme na další ročník Mukařovské Hvězdy hvězd 
2020.                           Za organizátorský tým Jana Novotná, ředitelka ZŠ

Mukařovská Hvězda hvězd 2019
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Vážená a milá redakční rado,
když jsem se před několika lety přistěhovala do Mukařova, ocenila 
jsem, kromě jiného, jak obec Mukařov působí rodinně a příjemně 
pro místní obyvatele. Věřte, že jsem v tu dobu nebyla aktivní na  
Facebooku ani jiných podobných sítích a znám spoustu z nás, kte-
ří tak fungují dodnes.
Vaše listy, ať už se jmenovaly jakkoli a vedl je kdokoli, byly pro 
mě něco, co jsem si ráda přečetla a také to jediné, co neputovalo 
ze schránky ihned do „papíru“. Bylo přínosné dozvědět se něco  
z vedení obce, co se plánuje, jaké úspěchy mají mukařovští ško-
láci, nebo kam můžeme zajít s dětmi. Ocenila jsem i rozhovory  
s místními lidmi, podnikateli, či zastupiteli. Když jsem ale otevřela 
pár posledních listů, přepadl mě smutek. Myslím, že „handrkování  
a přetahování se“ slyšíme a vidíme v životě dost, a přestože chápu, 
že v naší obci nemají všichni stejný politický názor, a že některá té-
mata politické zabarvení nemine, politické debaty do tisku tohoto 
druhu nepatří, měly by se řešit jinde, a podle mne nemají zde ani 
valného významu. Nezasvěcení, jako já, si stejně z tak mála infor-
mací neudělají názor (myslím, že každý problém se nedá vyjádřit 
ani obhájit v jednom odstavci) a zpravodaj mi pak jinak připadl 
vlastně takový prázdný a krátký.
Nejsem zvyklá se vyjadřovat k politickým informacím, ale řekla 
jsem si, že můj oblíbený tisk „nedám“. A tak v koutku duše dou-
fám, že z vánočního čísla (a těch dalších) na mě opět dýchne klid 
a pohoda místních obyvatel, soudržnost a přátelství, protože já 
si stále myslím, že tak se tady žije. Že dobrého je tu dost, a že je  
o čem psát.
Děkuji za váš cenný čas a přeji vám všem vše dobré.
S pozdravem, Ing. Renata Zítková

Poslední KAVÁRNIČKA v roce 2019
Poslední středu v listopadu jsme se už naplno ponořili do 
vánoční atmosféry – výborné moučníky, káva, vánoční 
melodie a vůně smrkového jehličí – to byla poslední kavár-
nička v roce 2019. 
S Františkem Polesným jsme vytvořili nádherné věnce na vá-
noční stůl a dozvěděli se užitečné informace nejen o vánočním 
tvoření a letošních trendech,ale i o posledních úpravách na za-
hrádkách. 
V příštím roce se budu těšit na další shledání, nejen s Františ-
kem Polesným a jeho hostem, se kterými se uvidíme hned v led-
nu, ale například u jarního tvoření nebo u vyprávění o nádherné 
Aljašce, kam nás zavedou Jitka a Michal Pokorní. 
Máme se společně  na co těšit.
Přeji všem čtenářům a sousedům úspěšný vstup do roku 2020 
a více milých sousedských setkání.                                Klára Balínová

Vánoční jarmark v ZŠ Mukařov se opět vydařil. Žáci připravili 
spoustu výrobků a dobrot, které si návštěvníci mohli koupit, 
a tak dětem přispět na nejrůznější školní aktivity. 

Mikulášská nadílka v Mukařově 
Vše dopadlo, jak mělo – Mikuláš byl moudrý, čert strašidelný (ale 
jen málo) a andílek krásný jako vždy. Děti dostaly dárečky a někte-
ré i malé pokárání za své zlobení. Všichni si užili dílničky, tanečky, 
písničky a dobrou náladu.
Na akci Mikulášská nadílka můžeme krásně sledovat „jak ten čas 
letí“. Slečna, která mnokrát hrála anděla, se už stala maminkou 
a nyní přišla se svojí dcerou Toničkou...
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Kalendář akcí:
KKCM – leden 2020
 9. 1. Křeslo pro hosta, od 18 hod. 

Pavel Hříbek – zakladatel biketrialu 
v ČSR a trenér Elišky Hříbkové 
– mistryně ČR 2019, mistryně světa 
2019 v biketrialu.
 29. 1. 2020 Kavárnička, od 18 hod. 

Galerie Stará škola – leden
 4. – 28. 1. 2020

Miguel Čerbačeský – výtvarník. Výstava výtvarného umění. Vstup ZDARMA. 
Více informací na: www.galerie-stara-skola.cz

Dne 30. prosince 2019 
to bylo neuvěřitelných 
10 let,co nás opustil po 
krátké těžké nemoci pan 

Josef Šabatka.
Kdo jste ho znali a měli 
rádi, jako my, věnujte 

mu prosím tichou 
vzpomínku.

Dcera Blanka s rodinou

Mukařov-sko, z.s. opět připravilo
sbírku za účelem nákupu vánočních 
dárků pro seniory – klienty Domova 

pro seniory kardinála Berana.
Sbírka byla zahájena 25. 11. 2019 

a bude ukončena 15. 1. 2020.
Chcete-li přispět, můžete tak učinit 
převodem na transparentní účet 

č. 2201540109/2010, vedený 
u Fio banky a.s.

Život nás někdy překvapí a ze dne na 
den se všechno změní. Proto je dobře, 
že se máte v takové chvíli na koho 
obrátit. Naše práce nemusí být na 
první pohled tolik vidět, ale cílem je 
poskytnout lidem z Mukařova, Srbína, 
Žernovky a okolí pomocnou ruku ve 
složitých situacích, kdy si neví rady, 
ukázat jim možnosti, nasměrovat je, 
vyslechnout, podpořit... 
Pevně věřím, že se nám tento cíl daří pl-
nit.  V minulém roce naši pomoc vyhleda-
lo na 60 klientů a my jsme velmi rády, že 
jsme tady pro ně mohly být. 
Děkujeme za projevenou důvěru. Velice 
si ji vážíme a uvědomujeme si, že není vů-
bec lehké se otevřít mimo bezpečí rodiny 
a známých.

Témat k řešení bylo dost – zajištění pomo-
ci při péči o nejbližší, vztahové problémy, 
rodinné problémy, darování oblečení či 
hraček nebo například zjišťování nároků 
na různé dávky a mnoho dalšího... Někte-
rým klientům stačila jedna návštěva, jiní 
se vrací opakovaně, někdy i s jinými pro-
blémy. Nezaměřujeme se na jeden typ 
problémů, ale snažíme se vyhovět všem, 
kteří si o pomoc řeknou.  Žádný problém 
není moc malý, abychom se jím nemohly 
zabývat, ani naopak příliš velký, abychom 
se nepokusily ho pomoci vyřešit. Jsme 
tady pro vás a budeme i v následujícím 
roce. 
Všem našim klientům a příznivcům pře-
jeme úspěšný vstup do roku 2020. 

Klára Balínová a Klára Holická 

Poradna Mukařov funguje již rok a půl

Arcidiecézní 
charita 
Praha,
středisko 

Domov seniorů 
kardinála Berana 
v Mukařově, děkuje 
městu Říčany za 
poskytnutí dotace 
na nákup invalid-
ního vozíku pro 
klientku Domova 
seniorů z Říčan

Výstava betlémů v Galerii Stará škola se opět 
vydařila.

Podzim ve školce se 
nesl v duchu tvoření 
z přírodnin. Uspořá-
dali jsme již tradiční 
výstavu „Dary podzi-
mu“  a každý kdo při-
spěl svým výrobkem, 
byl obdarován malým 
dárečkem. 
Také nás navštívilo 
divadlo Harmonika. 
Pohádka se dětem 
moc líbila, zazpívali 
jsme si spoustu pís-
niček za doprovodu 
harmoniky a všichni 

jsme si o nich ještě dlouho povídali. Začátkem listopadu byla školka plná strašidel  
– pořádali jsme halloweenský karneval a v maskách jsme se prošli i po okolí školky.  
Děti ze školky také jezdí na výlety, v listopadu jela třída Žabek a Sluníček na zámek 
Žleby, kde pro nás byla připravena Vánoční prohlídka s výzdobou a prohlédli jsme si 
i zámeckou kuchyň.  
V prosinci jely třídy Berušek, Ježků a Myšek na statek, kde se dozvěděly spoustu zají-
mavostí o vánočních zvycích v hospodářství. Děti také vyráběly krásná vánoční přání 
pro Domov seniorů kardinála Berana a nacvičovaly na vánoční besídku. Moc jsme si 
užili i školkovou nadílku. 
VŠEM PŘEJEME HODNĚ ZDRAVÍ V ROCE 2020 – KOLEKTIV A DĚTI Z MŠ MUKAŘOV

Zprávičky z MŠ Mukařov


