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Rodinný dům nebo kostel?

„Vadí nám především zastře-
né jednání vlastníka objektu  
– spolku All Saints a Evžena 
Červinského, který je duchov-
ním správcem pravoslavné 
církve v Mukařově,“ vysvětluje 
zástupce nespokojených ob-
čanů Martin Butvin. 

„V roce 2011 žádal vlast-
ník o stavební povolení for-
mou veřejnoprávní smlouvy 
pro rodinný dům v souladu  
s územním plánem a souse-
dé odsouhlasili v dobré víře 
stavbu se šikmou střechou. 
MěÚ Říčany – Stavební odbor 
tuto veřejnoprávní smlouvu 
odsouhlasil. V průběhu stav-
by od roku 2012 však došlo 
ke změně a na místo šikmé 
střechy zde vznikla věž s ko-
pulí, která převyšovala okolní 
zástavbu. Obec dala podnět 
k odstranění stavby a snížení 
domu na výšku okolní zástav-
by. Při místním šetření v roce 
2014, které svolal stavební 
úřad, jsme se jako sousedé 
nemohli vyjadřovat do zápisu, 
že stavba vzbuzuje dojem cír-
kevní stavby. I vlastníka jsme 
opakovaně na tuto skuteč-
nost upozorňovali. Následně 
byla stavba sice snížena o cca 
metr, kopule však zůstala. 

Vlastník se v průběhu výstav-
by snažil žádostmi na OÚ Mu-
kařov změnit územní plán na 
stavbu občanské vybavenosti 
nebo kostel. Je jasné, že kdyby 
vlastník na začátku žádal o cír-
kevní stavbu – kostel, chrám 
či modlitebnu, tak stavební 

úřad by danou smlouvu v roz-
poru s územním plánem ne-
uzavřel. To, že vlastník žádal  
o stavbu rodinného domu, bylo  
z našeho pohledu „podvodné 
jednání“ a je zcela evidentní, 
že vlastník od samého začátku 
neměl v úmyslu objekt užívat 
jako rodinný dům. Upozorňuji 
však, že uvedený postoj obča-
nů není nikterak namířen pro-
ti proti realizaci náboženských 
svobod,“ říká Martin Butvin. 

Posledním povolením na 
danou stavbu bylo „do-
datečné povolení změny 
stavby před dokončením na 
rodinný dům“.  Bylo vydá-
no 31. 8. 2015 a také jste 
souhlasili.
 „To je pravda a svědčí to  
o naší vstřícnosti. S dodateč-
ným povolením změny stav-
by pro rodinný dům jsme 
opětovně souhlasili, pokud 
stavebník dodrží určité pod-
mínky, které ovšem splně-
ny doposud nebyly – nebyla 
vysázena zeleň, oplocení je 
uděláno zcela jinak, fasá-
da domu má velmi odlišnou  
a křiklavou barvu, dům tva-
rově neodpovídá, parkoviště 
bylo zvětšeno oproti původní-
mu plánu, přípojky na IS byly 
provedeny bez souhlasu maji-
telů a vstupní brána byla vybu-
dována ze soukromé cesty ul. 
Do vrchu bez vědomí majitele. 
Dále nebyla dodržena plocha 
zeleně, která musí být podle 
ÚP u rodinného domu 55 %. 
Na všechny tyto nedodržené 
skutečnosti jsme jako souse-

dé upozorňovali den před ko-
laudací na Stavebním úřadě  
v Říčanech, ale ten přesto vy-
dal „Souhlas s předčasným 
užíváním stavby“.

Co vám na stavbě nejvíce 
vadí?
„Při veřejných akcích - boho-
službách a církevních setkání 
se sem sjíždí velký počet aut 
(nejvíce bylo napočítáno 45), 
která parkují všude možně. 
Tato lokalita není na tento 
provoz koncipována. Snižuje 
se nám kvalita bydlení. 
Domníváme se, že stavební 
úřad by rád přenechal doře-
šení situace na obci ve smys-
lu – „ať si to vyřeší dopravním 
značením“. Se sousedy jsme 
toto téma rozebírali, diskuto-
vali a vůbec ho nezavrhujeme, 
ale obáváme se, že zákazové 
značky situaci příliš nevyřeší.“

Vyjádření pravoslavného kněze 
Evžena Červinského přineseme 
v dalším čísle Zpravodaje.

V Mukařově se rozhořely vášně kolem rodinného domu 
v Srbíně, který ovšem nevypadá jako běžný rodinný dům 
a ani tak nefunguje. Vlastník objekt užívá jako pravoslav-
ný kostel a každou sobotu, neděli a o svátcích se sem 
k bohoslužbám sjíždějí věřící z širokého okolí. O víru 
v tomto případě ale nejde. Pravoslavní věřící byli v Muka-
řově vždy vítáni a dokonce mnoho let využívali katolický 
kostel Nanebevzetí Panny Marie. Část srbínských občanů 
žijících v sousedství však nesouhlasí se způsobem, jakým 
je tento dům využíván. Svůj nesouhlas vyjádřili formou 
petic adresovaných zastupitelům obce Mukařov a Středo-
českého krajského úřadu. 

Vyjádření starosty: 
Petice, kterou obec od občanů obdržela, byla projednána na úno-
rovém zasedání zastupitelstva. Hlavním bodem této petice byla 
výzva na zastupitelstvo, aby neschvalovalo takové změny územ-
ního plánu, které by umožnily stavby občanské vybavenosti v této 
lokalitě. Já jsem ještě před zasedáním avizoval, že zastupitelstvo 
k této petici zcela určitě přihlédne. Na druhou stranu, aktuální 
územní plán, pokud si pozorně přečtete jeho podmínky pro využití 
ploch BI, výstavbu objektů občanské vybavenosti umožňuje. A že 
mezi stavby občanské vybavenosti patří například i kostely, o tom 
asi není pochyb. Každopádně, aktuální informace je taková, že 
zastupitelstvo nemá v úmyslu měnit územní plán v tom smyslu, 
aby pozemek pod touto stavbou změnilo na výhradní plochu ob-
čanské vybavenosti.

Zastupitelstvo obce na 
zasedání 15. 2. 2019 po-
věřilo Hanu Zákouckou, 
předsedkyni Výboru pro 
územní plánování a rozvoj, 
aby prověřila dokumentaci 
k této stavbě na Stavebním 
úřadě v Říčanech. Jaké jsou 
poslední informace?
„Nyní vlastník objektu po-
druhé předkládá říčanskému 
stavebnímu úřadu novou 
žádost o změnu stavby před 
dokončením se zakreslením 
nyní provedených změn (ale 
stále rodinný dům).  Na zákla-
dě toho vypíše stavební úřad 
nové místní šetření. Obec, 
stejně jako vlastníci soused-
ních pozemků, jsou účastníky 
řízení, takže budou přizváni.“

Helena Vlnařová
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Z jednání zastupitelstva obce
 Na únorovém zasedání zastupitel-

stva se jednalo o požadavku obce Svo-
jetice na opětovné uzavření smlouvy  
o školském obvodu, která byla vypo-
vězena v minulém volebním období. 
To by pro Mukařov znamenalo na jed-
né straně úhradu příspěvku na stavbu 
nové budovy školy v roce 2015, který 
Svojetice Mukařovu dluží, ale zároveň 
i další významné navýšení počtu žáků, 
které bude mukařovská škola povinna 
přijímat. 
Protože je již nyní zřejmé, že po zápisu 
na školní rok 2019/2020 škole nebude 
stačit současná oficiálně schválená 
kapacita, a navíc trend nárůstu oby-
vatel je evidentní nejen v Mukařově, 
ale především ve všech spádových 
obcích, trvá mukařovské zastupitel-
stvo na tom, aby se na řešení tohoto 
problému aktivně podílely i další spá-
dové obce. A zejména přijetí Svojetic 
do školského obvodu, o kterém budou 
rozhodovat zastupitelé na příštím za-
sedání, musí být podmíněno konkrét-
ním závazkem. 
Po pracovním jednání starostů všech 
spádových obcí a obce Svojetice se 
rýsuje řešení spočívající ve výstavbě 
detašovaného pracoviště ZŠ Mukařov. 
Další podrobnosti by měly být dohod-
nuty a schváleny v průběhu následují-
cího měsíce.

 Školy se týkala i plánovaná rekonstruk-
ce instalatérských rozvodů a toalet ve 
staré budově ZŠ, kterou škola připravuje 
ve spolupráci s obcí na letní prázdniny. 
Výběr zhotovitele bude proveden prav-
děpodobně v březnu. 

 Školský výbor představil novou kon-
cepci rozvoje ZŠ Mukařov. Zastupiteli 
schválený materiál bude zveřejněn na 
webových stránkách školy.

 Zazněla informace o petici občanů  
z okolí domu č.p. 276, kterým se nelíbí, že 
je rodinný dům využíván jako ubytovna 
zahraničních dělníků. Starosta informo-
val, že na místě proběhlo šetření staveb-
ního úřadu, na jeho závěry se čeká. Obec 
nemůže přímo regulovat počet osob zdr-
žujících se v soukromém domě, ale po 
této zkušenosti navrhne do právě projed-
návané změny územního plánu omezení 
zřizování ubytoven.

 Zastupitelé schválili záměr koupit 
od soukromého vlastníka pozemky  
v lokalitě U Požáru za účelem výstav-
by nové komunikace – ulice V Lukách, 
která dopravně odlehčí Písecké ulici. 
Byli rovněž seznámeni s poslední va-
riantou řešení umístění plánované 
prodejny LIDL, přilehlého parkoviště 
a komunikace k plánované čistírně 

odpadních vod a dále k výše zmíněné 
budoucí ulici V Lukách. Souhlas obce  
s výstavbou je nadále podmíněn doho-
dou s vlastníky sousedních pozemků, 
jednání o něm se předpokládá na dal-
ším zasedání zastupitelstva.

 Lokality U Požáru se týká i další petice, 
která byla adresována Obci Mukařov,  
a to protest sousedů domu v ulici U po-
žáru č.p. 477, který byl postaven jako 
rodinný dům, ale je využíván jako pra-
voslavný chrám. Zastupitelstvo pověřilo 
předsedkyni Výboru pro územní plánová-
ní a rozvoj Hanu Zákouckou, aby ověřila 
stanovisko stavebního úřadu k této stav-
bě. Zastupitelé rovněž schválili, že tento 
výbor pod vedením Hany Zákoucké bude 
projednávat veškeré žádosti občanů o vy-
jádření k drobným stavbám. 

 Zastupitelé vyslechli informaci o vý-
běru nového čistícího vozu pro komu-
nální služby. Vůz se bude pořizovat for-
mou operativního leasingu, konkrétní 
vozidlo bude vybráno podle požadova-
ných parametrů, v úvahu připadají tři 
různé značky. Starosta Rudolf Seman-
ský oznámil, že rezignuje na své člen-
ství ve Výboru pro veřejný pořádek  
a dopravu. Na jeho místo byla zvolena 
Ing. Dana Navrátilová.

Kateřina Čadilová, místostarostka

Co všechno máte 
na starosti?
„Na starosti máme 9,7 km 
chodníků a všechny obecní 
komunikace, včetně zastávek 
autobusů.  Údržbu silnic II.  
a III. třídy zajišťuje Krajská 
správa a údržba silnic Středo-
českého kraje a údržbu silnic  
I. třídy Ředitelství silnic a dál-
nic. K odklízení sněhu použí-
váme vlastní techniku a dále 

máme smluvně zajištěné part-
nery – pomáhají nám Jan Uzel, 
František Zima a Lukáš Pod-
daný. Technické služby Mu-
kařov mají v současné době 
k dispozici sněhovou frézu 
Honda, malotraktor Kubota 
s možností protahu a posypu 
a Traktor Branson s prota-
hem. Což je obrovský posun 
od doby před deseti lety, kdy 
jsem zde začínal. To jsme byli 

vybaveni pouze hrably, jed-
nou sekačkou a pytlíkem soli. 
Obci patří velké poděkování, 
protože díky dobrému tech-
nickému zázemí zvládneme 
všechny komunikace a chod-
níky bez  větších problémů 
udržovat.“
Používáte k údržbě komuni-
kací sůl?

Letošní zima byla velice bohatá na sníh. Když čerstvě na-
padlo, vypadalo to u nás jako na horách. Naštěstí Muka-
řov nebyl na rozdíl od některých obcí sněhovou nadílkou 
zaskočen. Technické služby Mukařov  zvládaly obecní 
komunikace uklízet včas. „Podařilo se nám systém úklidu 
sněhu vyladit tak, abychom našim občanům poskytli co 
nejlepší servis,“ vysvětluje vedoucí TSM Miroslav Veselý. 
„Sledujeme předpovědi počasí a jsme připraveni. Jakmile 
začne padat sníh, nečekáme, až přestane sněžit nebo až 
nám začne pracovní doba, ale snažíme se vyrazit do ulic co 
nejdříve. Ze zkušenosti víme, že čím větší vrstva sněhu se 
vytvoří, tím hůře se odklízí.“

Technické služby Mukařov udržují 9,7 km chodníků

„Přiznám se, že sůl nepoužívá-
me rádi, protože ničí povrchy 
komunikací a také není ekolo-
gická. Pokud  vznikne ledovka, 
tak nám bohužel nic jiného 
nezbývá – zvláště v těžko pří-
stupných místech. Ale pokud 
to jen trochu jde, raději použí-
váme štěrk.“      Helena Vlnařová



 Obecní zpravodaj (3/2019)                                   Zprávy z výborů                                                  Strana 3
 KONTROLNÍ VÝBOR 

Bude provedena namátková kontrola 
veřejných zakázek obce
Kontrolní výbor na svém lednovém  zasedání mimo jiné zhod-
notil, jak funguje systém pozvánek na schůze jednotlivých 
výborů.  Členové zastupitelstva mají právo navštívit zasedání 
kteréhokoliv výboru obce. Musejí ovšem vědět, kdy se schůze 
konají. Proto byl zaveden nový systém, díky němuž jsou zastu-
pitelé včas informováni. Dále bylo rozhodnuto, že člen kont-
rolního výboru Pavel Mádr vyzve radu obce, aby zasílala zápisy 
všem zastupitelům a členům Kontrolního výboru do 7 dnů od 
zasedání rady. Kontrolní výbor se také usnesl,  že členové To-
máš Voloczek, Pavel Král a Jakub Douša provedou namátko-
vou kontrolu dokumentace zakázek obce. Chceme si vybrat 
zakázky menšího i většího rozsahu a seznámit se s postupem 
obecního úřadu od začátku do konce. Nejde o to najít za kaž-
dou cenu nějaké pochybení a „šikanovat“, naopak chceme být 
nápomocni a třeba se nám podaří některé postupy v rámci 
zákona zefektivnit.

Kompetence Kontrolního výboru:
• Kontrola dodržování právních předpisů, kontrola plnění 
opatření k nápravě zjištěných nedostatků, účetních dokladů, 
plnění usnesení zastupitelstva.
• Kontrola činnosti Obecního úřadu včetně správného vedení 
a archivace dokumentů.
• Kontrola správnosti uzavřených smluv, pojistných smluv 
obce a příp. návrhy jejich změn.
• Kontrola hospodaření obce, stavu účtů a vedení pokladny 
obce.
• Kontroly poplatků za služby, pronájmy, veřejná prostranství.
•  Kontrola a evidence movitého a nemovitého majetku OÚ, 
prověření správnosti zapsaného nemovitého majetku dle ka-
tastru nemovitostí.
•  Spolupráce a kontrola správnosti podkladů pro žádosti  
o dotace.
•  Evidence občanů připojených na kanalizaci, vodovod a plyn, 
evidence psů, poplatků za komunální odpad (společně s admi-
nistrativním pracovníkem obce a Finančním výborem).
• Kontrola stavu budov a majetku ve vlastnictví obce.
• Návrhy revizí a inventur obecního majetku.

Jakub Douša, člen Kontrolního výboru

 KULTURNÍ A SOCIÁLNÍ VÝBOR

Těšíme se na dubnové vítání občánků
Kulturní a sociální výbor obce Mukařov zajišťuje agendu gra-
tulací jubilantům jménem obce Mukařov, a to vždy ke kulatým  
a půlkulatým narozeninám. Pětašedesátníkům se předává 
přání, od 70 let dále pak i malý dárkový balíček. Od prosince, 
kdy výbor agendu převzal, jsme popřáli už 19 oslavencům. 
Další událost, na kterou se těšíme, je pravidelné vítání nových 
občánků. Jarní vítání se uskuteční 27. dubna a přivítáme na 
něm děti narozené do konce ledna 2019. Pozvánky budou po-
sílány poštou v průběhu března. Může se ale stát, že se někte-
rá pozvánka zatoulá. Pokud máte doma miminko, které má 
trvalý pobyt v Mukařově, narodilo se nejpozději v lednu a na 
vítání jste nebyli pozváni, ozvěte se prosím telefonicky nebo 
e-mailem Obecnímu úřadu. 
Kontakty najdete na www.mukarov.cz   

Kateřina Čadilová, předsedkyně Kulturního a sociálního výboru

 VÝBOR PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJ 

Nestavte na černo! 
Je to nezákonné a riskantní. Dochází k tomu především z nezna-
losti zákona, ale jak je známo  – neznalost zákona neomlouvá.
Stavebník se svým počínáním vystavuje citelných sankcí ve for-
mě pokuty deset až sto tisíc Kč, nebo v horším případě povin-
nosti černou stavbu odstranit na vlastní náklady.
Tomu se však dá předejít, především konzultací svého záměru 
na stavebním úřadě, obecním úřadě nebo s předsedou výboru 
pro územní plánování a rozvoj v obci.
Podle současného návrhu nového stavebního zákona, který by 
měl vstoupit v platnost v roce 2021, nebude možné dodatečně 
povolit na černo postavené stavby, které nemají potřebná po-
volení. Pokud takovou stavbu máte, řešte situaci co nejdříve!
Nepovolenou stavbu nemůžete zapsat do katastru nemovitostí 
a při prodeji či dědictví nemovitosti budete mít velký problém. 
Jaký druh stavby můžete postavit bez jakéhokoliv 
povolení?
Uvádím nejčastější případy staveb, se kterými se setkáte kolem 
rodinného domu. Podrobně rozepsané je najdete ve stavebním 
zákoně §79 a §80.
1. Nové stavby
• Opěrná zeď do výšky 1 m nebo oplocení do výšky 2 m, která 
nehraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi ani 
s veřejným prostranstvím.
• Skleník do 40 m² plochy a do 5 m výšky, který je dál než 2 m od 
hranice pozemku.
• Stavba u rodinného nebo u rekreačního domu. Stavba, kte-
rá stojí na pozemku rodinného nebo rekreačního domku, má 
zastavěnou plochu max. 25 m², jedno nadzemní podlaží,  je vy-
soká max. 5 m a podsklepena do hloubky 3 m hloubky. Stavba 
musí souviset s užíváním domku a nesmí sloužit pro podniká-
ní a nesmí se v ní skladovat hořlaviny nebo výbušniny. Stavba 
musí být minimálně 2 m od hranice pozemku a po jejím umístě-
ní musí zbýt alespoň 50 % plochy pozemku schopného vsakovat 
dešťovou vodu.
• Bazén do 40 m² plochy u rodinného nebo rekreačního domu, 
který je dál než 2 m od hranice pozemku, včetně jeho technic-
kého zařízení.
• Výměna vedení technické infrastruktury (vedení vody, elektro, 
kanalizace apod.), pokud se nemění trasa.
2. Úpravy domu a bytu
• Stavební úpravy a udržovací práce, kterými se nezasahuje do 
nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob 
užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí  
a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpeč-
nost. Hana Zákoucká, předsedkyně Výboru pro územní plánování a rozvoj

Změny v mukařovské poště
Někdy před rokem jsme na zasedání zastupitelstva projednávali 
nabídku společnosti Česká pošta na zajištění provozu mukařov-
ské pošty z prostředků obce. Přišlo nám to tehdy jako poměr-
ně komplikované řešení, a tak jsme návrh zamítli. Tím se České 
poště otevřel prostor jednat s dalšími potenciálními zájemci  
z podnikatelské sféry.
Tato jednání skončila úspěšně, a tak se v nejbližší době, odha-
duji, že začátkem léta, provozování mukařovské pobočky ujme 
smluvní partner. Pro naše občany se téměř nic nezmění – poš-
ta zůstává na stejném místě, se stejným rozsahem služeb. Je-
dinou změnou a doufám, že pozitivní, bude úprava provozní 
doby. Předpokládá se, že bude zrušena dvouhodinová polední 
přestávka, a mimoto dojde v pondělí a ve středu k prodloužení 
provozní doby až do 19 hodin.                  Rudolf Semanský, starosta
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Tak jako každoročně byly začátkem letoš-
ního roku  Zastupitelstvem obce projed-
nány a schváleny ceny svozu komunál-
ního odpadu. Předcházela tomu jednání  
v závěru loňského roku, kdy jsme se za-
bývali možnostmi systém pozměnit, ať již 
s ohledem na navyšující se ceny likvidace 
odpadu, tak i z důvodu nově stanovené 
povinnosti obcí zajišťovat svoz bioodpa-
dů od nemovitostí.
Pravidla likvidace odpadu se zpřísňu-
jí, ceny za jeho uložení na skládkách se 
stále zvyšují, neboť ani skládky nejsou 
bezedné. Tento rok lze tedy chápat jako 
přechodný, neboť očekáváme skokový 
nárůst cen, zpřísnění povinnosti třídit  
a možná i zpřesnění způsobu, jakým 
bude svoz odpadu od jednotlivých nemo-
vitostí evidován.
Během podzimu roku 2018 jsem oslovil 
několik svozových firem, které ve Středo-
českém regionu působí, abychom měli 
srovnání cen pro další rozhodování. Ze 
všech oslovených firem – FCC, AVE, Ko-
mwag, Pražské služby a Rumpold, odpo-
věděly pouze dvě. Jedna s tím, že jsme 

mimo dosah jejich služeb, a druhá, že 
touto cestou nebude nabídku posílat. 

I pro letošní rok tedy službu svozu všech 
druhů odpadu bude zajišťovat firma Ma-
rius Pedersen, přičemž výhodou partner-
ství s touto firmou je možnost sjednat si 
pro jednotlivé nemovitosti svoz nejen ko-
munálního odpadu (což je povinnost), ale 
i bioodpadu, plastu a papíru. 

Pro letošní rok jsme sice byli nuceni  
o cca 5 %  zvýšit cenu svozu komunálního 
odpadu, ale v rámci podpory třídění jsme 
výrazně zlevnili ceny svozu bioodpadu,  
a to o přibližně 50 %.  Tento rozdíl, přes-
něji část nákladů za svoz, na sebe pře-
vzala obec, neboť naším záměrem je, aby 
bioodpad nekončil v příkopech, na okraji 
lesů a za ploty, kam rozhodně nepatří, ani 
v nádobách na komunální odpad.
Pro vaši představu – v roce 2017 se  
z naší obce odvezlo více než 50 t papíru,  
51 t plastů, 107 t bioodpadu a 540 t ko-
munálního odpadu. Pevně věřím, že čísla 
u papíru a plastu se výrazně zlepší, ne-

boť se do nich promítne zavedení nádob  
u jednotlivých rodinných domů, ale to 
obrovské množství komunálního odpadu 
oproti relativně těžkému bioodpadu je 
alarmující. 
Nádoba na bioodpad by měla být dříve 
nebo později samozřejmostí pro každé-
ho, kdo má zahradu a nemá na ní kom-
postér nebo kompost. A samozřejmě 
nadále budeme podporovat rozšíření 
nádob na plasty a papír do jednotlivých 
domácností, přičemž tento systém zů-
stane bezplatný. Návazně na to budou 
postupně likvidována nebo redukována 
stanoviště na tříděný odpad v obci.

Během tohoto roku také chceme zor-
ganizovat setkání s občany na téma 
odpadového hospodářství. Hovořit by-
chom chtěli například i o systému pla-
teb. Děkuji vám, že třídíte.

Rudolf Semanský, starosta

Odpadové hospodářství obce
Svůj příspěvek začnu možná poněkud tvrdě, ale pravdivě. Naše společnost pro-
dukuje tolik odpadu, že to není dlouhodobě udržitelné. Jsme to my, kdo denně 
plníme nádoby na odpad, ať již tříděný nebo směsný. Je to náš odpad, pochá-
zející z našich domácností a považujeme za samozřejmost, že se o něj někdo 
následně postará. A to vše, ruku na srdce, za průměrných 3 000 Kč ročně, tedy 
nějakých 250 Kč měsíčně. Za tyto peníze očekáváme, že se obec respektive 
svozová společnost každý týden za každého počasí postará o to, aby náš odpad 
zmizel. Jsme vyspělá, civilizovaná společnost a tato služba zajišťuje mimo jiné 
to, aby naše ulice, zákoutí a okraje obcí nevypadaly jako v některých rozvojo-
vých zemích.

Snad všichni místní znají „Zelenou cestu“, jež se také nazý-
vá  „Královská“. Vede z Mukařova směrem k Babičkám. 
A většina si jistě všimla, že kromě běžných dřevin zde na-
jdeme jednu pozoruhodnost – řadu vzrostlých „tújí“, která 
lemuje cestu v její střední části (směrem od Mukařova po 
levé straně). 
Dendrologicky přesně jde o zeravy obrovské (latinsky Thuja Pli-
cata) a na návrh několika odborníků je v únoru vyhlásil odbor 
životního prostředí MěÚ Říčany památným stromořadím. Stro-
my byly prý vysazeny ještě v době, kdy místní lesy spravovali Li-
chtenštejnové. Po cestě vede žlutá turistická značka a také trasa 
naučné stezky Po stopách kameníků, o jejíž vznik se v roce 2012 
zasloužilo Mukařov-sko.                                         Kateřina Čadilová

Třídící linka společnosti Marius Pedersen

Mukařov má památné stromořadí

Zerav obrovský pochází ze severozápadního pobřeží Pacifiku. Jde 
o mohutný strom, který dorůstá do výšky až 70 metrů, s průmě-
rem kmene 3 až 4 metry. Stromy rostoucí na volném prostranství 
mohou mít velké koruny sahající až na zem, zatímco stromy z hus-
tě zalesněných míst mají korunu úplně na vrchu. Zerav obrovský 
se může dožít vysokého věku přes tisíc let. Kolika let se asi dožijí 
mukařovské zeravy? Dejte pak někdo vědět... 
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Nejsem žádný ekologický nad-
šenec, ale po zhlédnutí filmu 
jsem změnil svoje chování 
ohledně spotřeby plastových 
obalů, a to razantně. Nebudu 
vás lákat na záběry plastové-
ho odpadu tvořícího nové os-
trovy v mořích a oceánech. To, 
co mně utkvělo v paměti, jsou 
dvě sekvence. 
Sekvence první: na dně Stře-
dozemního moře v hloubce 
asi 2 000 m byly dva druhy 
odpadu. První druh: zkoro-
dovaná munice ze světových 
válek. Druhý druh: absolutně 
netknuté plastové lahve. Bo-
hužel tyto lahve se nikdy ne-
rozloží, protože tam není svět-
lo a ani vhodné bakterie. 
Druhou sekvencí byl způsob 
třídění odpadu na malém os-
trůvku kdesi u Austrálie. Drti-
vou většinu konzumního zboží 
musí na tento ostrov dovézt. 
Obyvatelé úspěšně recyklují 
85 % veškerého odpadu, který 
vyprodukovali. Tento příklad 
byl v absolutním protikladu k 
jinému případu ostrova kdesi 

Plast je past – a co s tím?

v Indickém oceánu. Z letec-
kého snímku jsme viděli per-
fektní modrou lagunu, ideální 
místo pro super dovolenou. 
Ovšem realita byla taková, že 
místní obyvatelé ukládali plast 
právě do vybraných lagun.  
Jelikož neměli místo na další 
zástavbu, začali si nad touto 
skládkou stavět obydlí a plast 
používat jako otop. Na ohýn-
cích si vařili jídlo a začali se 
divit, proč umírají předčasně. 
Výskyt rakoviny doslova de-
vastoval jejich životy.
Proč o tomto vlastně píšu? 
Třídění odpadu vnímám 
jako jednu ze základních 
věcí fungování komunální 
politiky. V Mukařově jsme 
udělali to nejdůležitější, 
začali jsme poctivě třídit. 
Někteří z nás dokonce 
přestali brát igelitové sáčky 
v obchodech nebo jejich 
spotřebu výrazně omezili. 
Práce s odpadem bohužel 
není jenom o třídění, igelit-
kách nebo omezení použí-
vání jednorázových sáčků. 

V polovině listopadu 2018 se v mukařovském komunitním 
centru uskutečnilo promítání filmu „ A Plastic Ocean“, pře-
kládaném jako Oceán plastu (YouTube: A Plastic Ocean). 
Film vznikl pod záštitou UNESCO. Na jeho vzniku se podíle-
lo mnoho významných lidí zabývající se tématem ochrany 
přírody včetně organizace Greenpeace, která zahájila 
kampaň Plast je past (www.plastjepast.cz).

Foto: Greenpeace.org

V blízké budoucnosti nás 
čekají zálohované plasto-
vé lahve, možná obchodní 
řetězce změní svoji politiku 
a nebudou balit každou po-

ložku do igelitového obalu. 
Důležité je tedy třídit odpad 
a nikdy není pozdě s tímto 
začít.         Petr Doležel, zastupitel

Pozvánka na další akci v KKCM:
21. března v 18 hodin proběhne diskuse na téma 
bezplastová domácnost. Přijďte si popovídat a sdílet 
svoje rady, tipy a zkušenosti. Těšíme se na vás.

Je název petice, kterou organizuje Česká společnost 
ornitologická (ČSO) a Českomoravská myslivecká 
jednota a je určena k rukám ministra zemědělství.

Petice je zaměřena na pomoc ptákům v zemědělské krajině  
a nejen jim – ale i hmyzu, zajícům, motýlům… Od roku 1982 se 
snížil počet ptáků o více než třetinu vlivem intenzivního hos-
podaření. Dříve běžné druhy jako sýček či chocholouš jsou 
na prahu vyhynutí, koroptve a čejky jsou již vzácností, např. 
počet čejky chocholaté se od roku 1982 snížil o 82 % .

Situace je tak vážná, že se již dostala na půdu Evropského par-
lamentu, kde europoslanci z Výboru pro životní prostředí po-
žadují 15 miliard EUR na podporu biodiverzity. Je to důležitý 
krok k reformě Společné zemědělské politiky EU, která dosud 
zemědělce chránící přírodu dostatečně nepodporovala. Sou-
časná zemědělská politika EU má zničující dopad na populace 
ptáků zemědělské krajiny.

Vraťme život do krajiny 
Pokud vám není lhostejný osud naší krajiny, která vymírá 
vinou příliš intenzivního hospodaření, podepište, prosím, 
petici, jejíž znění najdete na tomto odkazu
www.birdlife.cz/petice-za-krajinu/. Děkuji!

Jakub Douša, zastupitel, člen Výboru pro životní prostředí, 
člen ČSO, člen ČMSCH
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Dne 25. ledna se uskutečnil již 15. ročník Plesu Základní školy 
Mukařov. Hudbou doprovázela skupina Shakers Band pod ve-
dením pana Martina Lejska.
Pozvání přijala děvčata z tanečního studia Edity Broukalové v 
Říčanech – naše mistryně světa z Jihoafrické republiky z léta 
2018. Předvedla své vítězné vystoupení, a tak připravila ná-
vštěvníkům plesu nevšední zážitek. Děkujeme!
I letos se na plese uskutečnilo takzvané vyřazení žáků 9. tříd. 
Všichni deváťáci byli ostužkováni pamětní kokardou a popr-
vé v historii plesu také tančili. Předvedli valčík, který se naučili 
pod vedením svých vyučujících tělesné výchovy. Následně si 
pak zatančili s rodiči polku. Všem to moc slušelo!
Jsme rádi, že účast na plese byla hojná, sokolovna byla napl-
něna k prasknutí.
Chtěli bychom tímto poděkovat všem, kteří se o zdárný a 
úspěšný průběh plesu zasloužili, ať je to náš největší sponzor 
– Obec Mukařov, tak i další menší sponzoři. Zvláštní poděko-
vání patří i paní Chmelíkové, která na ples peče neuvěřitelné 
dorty do tomboly. Dále pak členům pedagogického sboru, kte-
ří se aktivně zúčastnili příprav a následného úklidu. A nako-
nec kuchařkám školní jídelny, které vyrobily úžasné obložené 
chlebíčky, za které by se nemusela stydět žádná profesionální 
výrobna lahůdek.
Těšíme se na další setkání při Akademii školy, která by se měla 
uskutečnit v květnu tohoto roku.               Jana Novotná, ředitelka ZŠ

Doručili jsme 247 valentýnek
Mnoho lidí považuje valentýnský svátek za komerční vý-
mysl, ale to je omyl. Život svatého Valentina je historicky 
doložen. Valentin pocházel z města Terni nedaleko Říma  
a žil ve 3. století. Byl biskupem, který tajně oddával zamilované 
páry, aby muže ochránil před odchodem do války.
Císař Claudius II., který v té době vládl, byl známý svou krutos-
tí a touhou po moci. Budoval silnou armádu, ale muži neradi 
opouštěli své milé. Císař proto zakázal zásnuby a sňatky.
Valentin však jeho zákaz nerespektoval a dál tajně oddával. Cí-
sař ho proto nechal uvěznit a po krutém mučení byl 14. února 
roku 269 popraven. Ten den na jeho počest slaví svátek všichni 
zamilovaní.

A jak vznikly „valentýnky“?
Legenda vypráví, že se do Valentina zamilovala dcera žalářníka. 
Jejich city byly oboustranné. Valentin jí před popravou napsal 
na rozloučenou dopis, který zakončil slovy: „S láskou Tvůj Valen-
tin.“ Tak prý vznikla tradice přáníček, která si v tento den posílají 
zamilovaní. Mezi nejčastější symboly, které se ve valentýnkách 
objevují, patří srdíčka, květiny, rudé růže, andělíčci Amoři, ho-
lubičky a labutě, které symbolizují nejen lásku, ale i věrnost. 
První historicky doloženou valentýnku poslal své ženě v roce 
1415 mladý francouzský vévoda Karel Orleánský, který byl zajat 
v bitvě u Agincourtu a poté mnoho let vězněn v londýnském 
Toweru.
Naše škola tento svátek pojala trochu jinak. Zvolili jsme si par-
lamenťácké valentýnské pošťáky, a ti roznášeli po celé škole 
valentýnky, které jsme celý týden vhazovali do schránek pro 
lidi, které máme rádi. Nepsali jsme jen tomu, do koho jsme se 
„zakoukali“. Vzkazy jsme posílali i svým kamarádům či paním 
kuchařkám.

Kolik valentýnek se doručilo?
Celkem se sešlo 247 valentýnek. U 7 % přáníček jsme museli do-
hledávat adresáta (pro valentýnské pošťáky to ale nebyl žádný 
problém). V rekordně krátké době (pouhých 30 minut) se nám 
podařilo doručit vše. Mnohé doručovací společnosti by k nám 
mohly na zkušenou :-).
Většina valentýnek byla krásná, někteří adresáti byli zaskočeni, 
a všichni měli radost.
Je fajn, že tento nápad zaujal nejen starší žáky (rekord padl 
v 9.B, kde jsme doručovali 50 valentýnek!), ale i děti mladší. 
Zúčastnily se dokonce i děti z prvních tříd. Je vidět, že láska  
a přátelství kvetou v každém věku.
Doufáme, že příští rok ve stejnou dobu doručíme ještě více přá-
níček. 400 kusů je náš cíl!                        Parlamenťáci ze ZŠ Mukařov

Ples Základní školy Mukařov
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Na den 22. února naplánovali  Parlamenťáci naší školy ma-
sopustní rej. Hlasitý průvod v maskách se vydal napříč Muka-
řovem. Nechyběly ani pravé dudy! Děti navštívily mateřskou 
školku, KKCM a Charitní dům. Při zastávce na obecním úřadě 
byl průvod přivítán starostou Rudolfem Semanským, radním 
Ondřejem Jakobem a jejich kolegyněmi z úřadu. Žáci byli od-
měněni sladkými bonbóny a pravými masopustnímí klobá-
sami s chlebem. Děti se skutečně činily a masopustní rej byl 
slyšet možná až do Louňovic.

Seminář pro zastupitele
1. listopadu a 23. listopadu jsme byli s Hanou Zákouckou na se-
minářích právního maxima pro zastupitele, který organizovala 
nezisková organizace Oživení v příjemném prostředí Americké-
ho centra na Malé Straně a ve vzdělávacím centru Tereza v Ha-
štalské ulici. Díky těmto seminářům jsme náležitě připraveni na 
případné nástrahy práce v zastupitelstvu obce. Seminář jsme 
navštívili z vlastní iniciativy.
Občanské sdružení Oživení (www.oziveni.cz) se kontinuálně vě-
nuje tématům korupce, střetu zájmů a vyšší transparentnosti 
na všech úrovních veřejné správy a veřejné politiky (vláda, par-
lament, kraje, města, obce, úřady).
Cílem sdružení je prosazování principů odpovědnosti a trans-
parentnosti ve veřejné správě, rozvoj občanské společnosti, de-
mokracie a právního státu a podpora aktivní účasti občanů na 
správě věcí veřejných.
Se sdružením Oživení jsem v kontaktu již více než 4 roky. Díky 
jejich podkladům a  pomoci, jsme připravili  zásady pro vznik 
nového Obecního zpravodaje, který by nesl znaky nezávislé-
ho obecního informačního média.  Pravidelně sleduji aktivity 
sdružení a jejich úspěchy v oblasti transparentního fungování 
veřejné správy. Je docela poučné, seznámit se s kauzami, kte-
ré pomáhali úspěšně či neúspěšně řešit. Některé kauzy uka-
zují, jak složité jsou cesty prosazování občanské společnosti i 
mnoho let po Sametové revoluci. Rozhodně doporučuji všem 
občanům přinejmenším prostudovat webové stránky sdružení 
Oživení anebo rovnou navštívit jejich semináře, které pomohou 
těm, kterým nejsou veřejné věci lhostejné, orientovat se v pro-
blematice.                                                                  Pavel Mádr, zastupitel

Umění dřeva v Galerii STARÁ ŠKOLA
Naše malá galerie se pomalu, ale jistě stává skutečným kultur-
ním stánkem. Zaslouženou pozornost přilákala lednová výstava 
panenek, jejichž dokonalost ohromila nejen malé slečny. Úno-
rová výstava věnovaná dřevěným objektům dala prostor třem 
pozoruhodným osobnostem: Janu Švadlenkovi, který je doma 
na Srbíně a pro Mukařov vytvořil sousoší krále Vladislava, Rad-
ku Kubinovi, malíři a sochaři, a legendárnímu autorovi dřevě-
ných obrazů Martinu Patřičnému. Hojně navštívenou vernisáž 
obohatili Jan Švadlenka a Martin Patřičný recitací a zpěvem, 
čímž přítomné přesvědčili, že vedle výtvarné si rozumí i s dal-
šími múzami. 
Výstavy by se měly v galerii střídat v měsíčních intervalech po 
celý rok. V březnu se můžeme těšit na obrazy a koláže Mirosla-
va Dvořáka a v dubnu na tematickou velikonoční výstavu. Od 
nového roku má galerie i vlastní webové stránky www.galerie-
-stara-skola.cz s podrobnými informacemi i fotodokumentací 
proběhlých výstav.                                                    Kateřina Čadilová

Inzerce
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Kalendář akcí:
KKCM – březen 2019
  14. 3.  Křeslo pro hosta od 18 h – 

Jakub Černý, chovatel čmeláků.
 16. 3. Jarní bazárek od 9 h – dětské 

oblečení, obuv, sportovní potřeby, 
hračky…
 21. 3. Bezodpadová domácnost od 

18 h – diskuse o fungování domácnosti 
bez odpadů, která není založena na re-
cyklaci, nýbrž na prevenci (tedy zabrá-
nění přístupu odpadů prostřednictvím 
omezení spotřeby). Dozvíte se rady, 
tipy a zkušenosti – třeba jak začít ve své 
domácnosti.
 28. 3. Kavárnička od 17 h – historie 

Mukařova s ukázkou kroniky.
 
KKCM – duben 2019
 7. 4. Vynášení Morany od 15 h – tra-

diční rodinná akce spojená s koncem 
zimy a oslavou jara (průvod, buřty, 
poníci, tvoření pro děti).
 11. 4. Křeslo pro hosta od 18 h, 

Marika Pečená, lékařka a hudebnice.
 13. 4. 2019 Čistý Ladův kraj 9 h – úklid 

obcí (Mukařov, Srbín, Žernovka) a příro-
dy v okolí. Vítán je každý, kdo má chuť 
pomoci.
 25. 4. Cestovatelská kavárnička od 

17 h – Camino Frances (hlavní trasa 
svatojakubské cesty, která začíná ve 
městě St. Jean Pied de Port a končí 
v Santiagu de Compostela, celkem 
903 km). Cestovatelský zápisník Petra 
Zákouckého. 

Nabídka letních příměstských tábo-
rů je uveřejněna na stránkách 
www.kkcm.cz.
Místa je možné si rezervovat již 
dnes!

Program Dipona BŘEZEN 
Divadelní spolek DIPONA zve na břez-
nová představení, která se konají tradič-
ně v Louňovicích v restauraci 
U sv. Huberta:
 9. března od 19 h historický příběh 

TAJEMSTVÍ PANÍ LUKRÉCIE,  profesio-
nální divadlo Inkognito.
 16. března od 15 h pohádka 

Princezna na hrášku, profesionální 
divadlo Anči a Fanči.
 23. března od 15 h Nejkrásnější pří-

běh světa – pohádka o děťátku nežli 

Galerie Stará škola – březen
 9. 3.–3. 4. Výstava Miroslava Dvořáka

Výtvarník, herec, moderátor, zpěvák a pedagog. Kromě činoherního herectví se 
také věnuje opernímu a operetnímu zpěvu, a tvoří osobité koláže a olejomalby. 
9. 3. 2019 zahájení výstavy vernisáží 
Program kulturního večera: Desátá Múza – Pavla Štěpničková, mezzosoprán, Linda 
Winterová, klavír. Občerstvení zajištěno. 
Více informací na: www.galerie-stara-skola.cz

Galerie Stará škola – duben
 6. 4. – 30. 4.  Výstava velikonočních tradic a zvyků

Výzva pro občany – zúčastněte se jarní výstavy zapůjčením např. velikonočních kras-
lic (různých stylů), pomlázek nebo jarních dekorací. Velikonoční výstava bude pest-
řejší a zajímavější. Kontakt: Jitka Čurdová, tel.: 773 445 645, 
email: kultura@mukarov.cz

Gratulace pro Marii Syptákovou 
15. února oslavila 90. narozeniny paní Marie Syptáková ze Žernovky, dlouholetá 
mukařovská poštovní doručovatelka. Mnoha pamětníkům se jistě vybaví, jak před 
více než půlstoletím vozila poštu v charakteristické kožené brašně na nepostrada-
telné malé motorce Pionýr. Paní Syptákové přejeme zdraví a energii do dalších let.

MATEŘSKÉ CENTRUM MUKAŘOV

Konverzace v angličtině

pondělí od 9 hodin

Veselé cvičení

pondělí od 9 hodin

středa od 9 hodin

Výtvarka pro nejmenší

úterý od 9 hodin

Hrátky s batolátky

úterý od 9 hodin

V objektu na adrese Příčná 61 se konají volnočasové aktivity pro všechny věkové kategorie, 

najdete zde i obecní knihovnu a kancelář sociálních služeb. 

Více na www.kkcm.cz

Kulturní a komunitní centrum Mukařov 

 Nenechte si ujít Křeslo pro hosta 
s Jakubem Černým, který se věnuje 
ochraně čmeláků.

Na Mukařovsku je velmi vzácným čme-
lákem dříve dosti hojný “stromový” 
čmelák rokytový, který na rozdíl od 
ostatních hnízdí v dutinách stromů i vy-
soko nad zemí. Velice zajímavým obje-
vem je výskyt velice vzácného čmeláka 
humenního v lesích mezi Mukařovem  
a Říčany.

Čmelák humenný

Dne 18. ledna ve dvě hodiny ráno jsme vyjížděli společně s SDH Žernovka  
a HZS Říčany k požáru dřevěné kůlny v Mukařově. Rychlým a profesionálním zásahem 
se požár nerozšířil na další majetek. Přesně měsíc poté jsme společně s HZS Říčany 
byli povoláni k požáru trafostanice na Vyžlovce. Zajistili jsme prostor, aby nedošlo  
k dalšímu ohrožení nejen životů, ale i majetku a vyčkali jsme do příjezdu techniků dis-
tribuční společnosti ČEZ. Oba zásahy se obešly bez zranění. 
                                                                                         Petr Doležel, hospodář SDH Mukařov, zastupitel  

SDH Mukařov – co nového v naší zásahové jednotce 


