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První ročník Mukařovského  psa se 
parádně vyvedl. Hlavní organizátoři 
– Šárka Gill, která celou akci i mode-
rovala, Jakub Douša a Milan Národa 
mohou být spokojeni.  Zaregistro-
váno bylo 230 účastníků plus diváci, 
dobrovolníci, účastníci flyballu a 
pejsci.  Reakce návštěvníků byly jen 
pozitivní  a všichni si pochvalovali 
skvělou organizaci – od parkování, 
registrace, občerstvení až po dopro-
vodné programy. 
„Samozřejmě máme obrovskou radost, 
že se vše vydařilo, ale už přemýšlíme, 
co by se dalo příště ještě vylepšit,“ říkají 
organizátoři. „Uvažujeme i  o tom, kdy 
udělat příští ročník. Původní plán byl 
jednou za dva roky – přece jenom jde o 
velkou akci náročnou na organizaci. Ale 
už teď nás lidé přemlouvají, ať do toho 
jdeme už za rok. Samozřejmě by to ne-
šlo bez úžasné podpory dobrovolníků, 
kterým velmi děkujeme. Na této akci 

MUKAŘOVSKÝ PES byl skvělý
bylo krásné, že se zapojila celá obec 
– OÚ, hasiči, technické služby, základní 
škola. Děti vyráběly odměny z keramiky 
a pamětní listy.“
Celá akce odstartovala již v sedm ráno, 
kdy na trasu, jež vedla  krásnou okol-
ní přírodou, vyráželi první závodníci  
v canicrossu, tedy běhu se psem.  Méně 
náročná byla desetikilometrová pro-
cházka, schůdná i s kočárkem. V dopro-
vodných programech mohli návštěv-
níci sledovat flyball, ukázky obrany,  
dogdancing, psí karneval, dogfrisbee  
a byla představena různá plemena psů. 
Komu se nechtělo běhat, mohl si vy-
zkoušet zábavnou soutěžní trasu s šesti 
úkoly „Po stopách Mukařovského psa“.  
Pro pejsky bylo připraveno spoustu 
dobrot a odměn. Na akci byli pozváni   
i zástupci dvou útulků, které sídlí neda-
leko Mukařova, a jeden pejsek díky této 
akci našel nového páníčka.

Helena Vlnařová

Hlavní organizátoři Šárka Gill, Jakub 
Douša a Milan Národa při předávání 
originálních diplomů. Celou akci 
připravovali více než čtyři měsíce.
Krásné fotky pořídil Petr Sapík.
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Z jednání zastupitelstva obce

Mnozí z vás již využili před-
chozích výzev, aby ve svých 
rodinných domech vyměnili 
zastaralé a často nepříliš efek-
tivní zdroje vytápění, nezřídka 
i na hnědé uhlí a podobně. 
Jedná se pravděpodobně již 
o poslední takovou výzvou, 
a zde je nutné říci, že s na-
bídkou na výměny tepelných 
zdrojů přichází i zpřísnění Zá-
kona č. 201/2012 Sb.,o ochra-
ně ovzduší, podle nějž od září 
2022 nebude možné provozo-
vat kotle 1. a 2. emisní třídy.
Pro zjednodušení lze říci, že 

předmětem dotace je podpo-
ra výměny kotlů na pevná pa-
liva s ručním přikládáním za 
tepelné čerpadlo, kotel pou-
ze na biomasu, nebo plynový 
kondenzační kotel. 
Výše dotace bude 
následovná: 
 75 % způsobilých výdajů 

v případě, že je projektem 
realizován plynový konden-
zační kotel. Konečný uživatel 
může obdržet dotaci nejvýše 
95 000 Kč.
 80 % způsobilých výdajů 

v případě, že je projektem 

realizován kotel pouze na 
biomasu s ručním přikládá-
ním. Konečný uživatel může 
obdržet dotaci nejvýše 
100 000 Kč.
 80 % způsobilých výdajů 

v případě, že je projektem 
realizováno tepelné čerpa-
dlo nebo automatický kotel 
pouze na biomasu. Konečný 
uživatel může obdržet dotaci 
nejvýše 120 000 Kč.

Příjem žádostí o dotace bude 
zahájen 3. června 2019 od 
10 hod. a ukončen 30. červ-
na 2022 v 16 hod. V případě, 

 Květnové zasedání zastupitelstva 
schválilo výběr dodavatele zastřešení 
venkovního hřiště u základní školy, 
firmu Techtex, která nabídla zapůj-
čení přetlakového zastřešení včetně 
technologií na 5 let za 3 799 950 Kč 
bez DPH. Po uplynutí této doby bude 
v případě zájmu obce možno proná-
jem prodloužit, nebo zastřešení od-
koupit. Znovu se probíralo výběrové 
řízení na dodavatele opravy toalet  
a instalatérských rozvodů ve staré 
budově ZŠ. Protože do první výzvy 
se nikdo nepřihlásil, byly podmínky 
upraveny a doplněna možnost re-
alizovat akci až v příštím roce (opět 
v období letních prázdnin), nicméně 
zájemci, kteří by nabídli realizaci ješ-
tě letos, budou v hodnocení zvýhod-
něni.

 Ředitelka MŠ Mgr. Zuzana Tůmová 
podala informaci o průběhu zápisu do 
mateřské školy – k zápisu přišlo 46 dětí 
z Mukařova, 3 z Doubku, 5 z Babic, 2 ze 
Štíhlic a 1 dítě ze Zlaté. Z mateřské školy 
letos bude odcházet 43 dětí (2 odklady 

nejsou ještě dořešeny), takže všechny 
mukařovské děti mají přijetí do mateř-
ské školy jisté.

 Místostarostka PhDr. K. Čadilová 
seznámila zastupitele s návrhem 
Rady obce vypsat zadávací řízení na 
projektanta budovy Kulturního cen-
tra Srbín a revitalizace návsi Srbín. 
Záměr předpokládá přestavbu býva-
lé hospody na Srbíně (č.p. 8), kterou 
obec získala v letošním roce do vlast-
nictví, na multifunkční centrum, kte-
ré by obci zajistilo chybějící sál pro 
kulturní akce a pravidelné pohybové 
aktivity (cvičení, tanec). 
V budově se počítá i se zázemím v po-
době kavárny se samostatným pro-
vozem. Projekt je zadáván společně  
s veřejným prostranstvím, které za-
hrnuje nejen přilehlý dvůr, ale také 
celý prostor návsi, jež si dosud udrže-
la historický charakter, ale v součas-
né době postrádá funkční využití. 
Zastupitelé záměr podpořili, projekt 
je nezbytnou podmínkou případné 
budoucí žádosti o dotaci na realizaci 

stavby. Součástí podmínek zadání je  
i veřejné projednání budoucího zá-
měru.

 Zastupitelé schválili také záměr zave-
dení Motivačního a evidenčního systé-
mu odpadového hospodářství, který 
nabízí společnost ISNO IT, s.r.o. Systém 
spočívá v označení nádob na svoz všech 
druhů odpadu čárovými kódy, díky nimž 
je možno ve spolupráci se svozovou fir-
mou sledovat, které nádoby byly skuteč-
ně přistaveny ke svozu. Takto získaná 
evidence nádob se po určitém období 
promítne do slev pro ty, kdo produku-
jí relativně méně odpadu a odpovědně 
třídí jednotlivé komodity. 

 Bylo schváleno vypsání výběrového 
řízení na opravy nejvíce poškozených 
komunikací v obci a přednesena zprá-
va Výboru pro veřejný pořádek a do-
pravu, která řešila likvidaci „squatu“ 
v lesíku na Ćapiku a dále nepřípustné 
využívání chodníků a místních komu-
nikací některými podnikateli.

Kateřina Čadilová, místostarostka

Kotlíkové dotace pro Středočeský kraj vyhlášeny
Konečně jsme se dočkali a Krajský úřad Středočeského 
kraje vyhlásil v rámci 3. výzvy „kotlíkových dotací“ pro-
gram „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných 
domech ve Středočeském kraji 2019-2023“.  Tato výzva 
byla schválena krajským zastupitelstvem na zasedání  
dne 29. 4. a má za cíl především zlepšení kvality ovzduší 
ve Středočeském kraji, konkrétně snížení emisí pocháze-
jících z vytápění v lokálních topeništích zejména tuhými 
palivy. Jako krajský zastupitel Středočeského kraje jsem 
měl možnost se na vyhlášení této výzvy podílet a součas-
ně prosadit i jeden pozměňovací návrh.

že celkový objem peněžních 
prostředků požadovaných  
v žádostech překročí objem 
peněžních prostředků urče-
ných na tento program (515 
516 277,88 Kč), může být pří-
jem žádostí poskytovatelem 
pozastaven. Určitě tedy nevá-
hejte s podáním žádosti!
Závěrem chci našim občanům 
nabídnout, pokud si s někte-
rou částí této dotační výzvy 
nebudou umět poradit, svoji 
pomoc, radu nebo upřesnění 
při přípravě podání žádosti.

Rudolf Semanský
starosta obce Mukařov
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V minulém čísle zpravodaje podal místostarosta Přemysl 
Zima informaci o stavu budování vodovodu a kanalizace 
v našich obcích. Další informace k tomuto tématu najdete 
na webových stránkách obce. Z důvodu naplnění kapa-
city stávající ČOV Mukařov, platí od prosince 2018 až do 
odvolání v našich obcích STOP stav na připojování nových 
producentů odpadu, a to i jednotlivých domácností, na 
tuto ČOV. Tento stav bude trvat do doby vybudování 
a přepojení kanalizace a ČOV v Srbíně. 
Majitele nemovitostí, kteří nejsou napojeni na splaškovou ka-
nalizaci, upozorňuji na novou právní úpravu, která zpřísňuje 
již dříve platné právní předpisy o likvidaci splaškových vod, 
zejména co se týče kontroly odvozu.
Od 1. ledna 2019 vešla v platnost novela vodního zákona  
č. 113/2018 Sb. Povinností každého vlastníka nemovitosti je 
důsledně likvidovat odpadní vody ze své nemovitosti v soula-
du s platnou legislativou. 
Podle ustanovení vodního zákona platí, že kdo akumuluje od-
padní vody v bezodtokové jímce (žumpa), je povinen zajišťo-
vat jejich zneškodňování odvozem na čistírnu odpadních vod 
a na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce život-
ního prostředí předložit doklady o odvozu odpadních vod za 
období posledních dvou kalendářních let. 

Odvoz může provádět pouze provozovatel čistírny odpadních 
vod nebo osoba oprávněná podle živnostenského zákona. 
Ten, kdo provede odvoz, je povinen tomu, kdo akumuluje 
odpadní vody v bezodtokové jímce, vydat doklad, ze které-
ho bude patrno jméno toho, kdo akumuluje odpadní vody 
v bezodtokové jímce, lokalizace jímky, množství odvezených 
odpadních vod, datum odvozu, název osoby, která odpadní 
vodu odvezla, a název čistírny odpadních vod, na které budou 
odpadní vody zneškodněny. Podle novely bude povinností 
vlastníka jímky (žumpy) předložit doklady o odvozu odpad-
ních vod až od roku 2021 (ale za dva roky zpětně!). 

Bezodtoková jímka (žumpa) se podle ustanovení vodního 
zákona nepovažuje za vodní dílo. Je to stavba, jejíž povolení  
a případná kontrola z hlediska technického stavu (funkčnost, 
vodotěsnost) spadá do kompetence stavebního úřadu.
Vzhledem k omezené kapacitě čistíren odpadních vod v okolí 
doporučujeme vlastníkům nemovitostí smluvně zajistit odvoz 
odpadních vod firmou oprávněnou dle živnostenského záko-
na. Pro zajištění odvozu odpadních vod je odpovědný vlastník 
nemovitosti, obec odvoz splaškových vod z jímek nezajišťuje, 
ani za něj neodpovídá.
Hana Zákoucká, radní, předsedkyně Výboru pro územní plánování a rozvoj

 VÝBOR PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJ 

Novela vodního zákona se dotýká 
vlastníků bezodtokových jímek – žump Vážení spoluobčané,  od začátku svého působení v za-

stupitelstvu obce, a také ve Výboru pro veřejný pořádek 
a dopravu, jsem se začal věnovat situaci okolo odstave-
ných autovraků v našich obcích. 
S odstavenými automobily v různém technickém stavu se se-
tkává vetšina obcí a měst. Lidé se tak zbavují vozidel, která 
nemohou pokračovat v jízdě z důvodu poruchy, nehody ane-
bo v krajním případě kvůli trestné činnosti, ke které byl takový 
vůz použit.
Bohužel dnešní doba takovému jednání nahrává. Oprava 
staršího vozu může být mnohdy dražší než koupě jiného,  
a neznalost relativně nízkých nákladů na ekologickou likvidaci 
(500-1500 Kč) nebo lenost vlastníka ho vedou k tomu, že se 
vraky doslova hromadí v každé obci nebo městě. 
Dalším problémem je, že obec nemůže takový automobil ne-
chat zlikvidovat, pokud nesplňuje prvky autovraku. Poté, co 
jsem se o tuto problematiku začal zajímat, jsem zjistil, že se 
neobejdeme bez pomoci PČR, a tak jsem kontaktoval místní 
oddělení v Mnichovicích, kde jsem se setkal opravdu s velmi 
proaktivní a pozitivní reakcí. Přislíbili pomoc a vysvětlili mi, 
jaká práva a povinnosti jako obec máme a jak s takovým od-
staveným vozidlem naložit. 
 Co je to autovrak? Je to vozidlo, které nemá SPZ, ani žádnou 

jinou identifikaci, pomocí které se dá zjistit majitel vozidla. 
Takové vozidlo také musí vykazovat prvky poškození, jednání 
vandala či živlu. 
 Je-li na území obce takové vozidlo, pak jej může obec, byť 

na svoje náklady, zlikvidovat, a to v každém centru pro eko-
logickou likvidaci vozidel. U nás je taková provozovna např. 
na Vojkově. 
 V případě, že má auto SPZ, tak jedinou cestou, jak se zbavit 

vraku, je kontaktování majitele. V takovém případě je potřeba 
pořídit detailní fotografie vozidla, SPZ a štítku STK a zaslat je 
elektronicky na místní oddělení PČR. Ta kontaktuje majitele  
a o výsledku informuje obec zasláním kontaktních údajů do 
datové schránky. Mnohdy se stane, že majitel uvedený v re-
gistru už není majitelem skutečným, protože nový majitel 
auto nepřepsal nebo se majitel jakémukoliv kontaktu vyhýbá.
V našich obcích se naštěstí, díky spolupráci s PČR, podařilo ta-
ková vozidla odstranit ze všech nám znamých obecních ploch.

František Chrpa, zastupitel, 
předseda Výboru pro veřejný pořádek a dopravu

 VÝBOR PRO VEŘEJNÝ POŘÁDEK A DOPRAVU

Autovraky na území obce

ČOV v Mukařově
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Pamětníkům časů dávno minulých 
se při vyslovení sousloví křeslo pro 
hosta jistě vybaví kdysi oblíbený, leč 
normalizační politikou silně ovlivněný 
televizní pořad. Nehledě na politiku 
i překotný vývoj techniky, formát roz-
hovorů s osobností, která má co říct, 
funguje stále. A dokonce i v obecních 
poměrech.
S nápadem vyzkoušet si křeslo pro hosta 
u nás v Mukařově přišla v lednu 2018 Eva 
Brůhová. A nápad to byl skvělý, zvlášť, 
když se sama s velkým zápalem, pečli-
vostí a profesionální zdatností ujala role 
moderátorky. Díky tomu chystáme na 
červen 2019 už patnácté „křeslo“.  K naší 
velké radosti se nám daří objevovat stále 
další a další zajímavé osobnosti z Muka-
řova a okolí. 
Každý host s sebou přináší téma, které-
mu zasvětil podstatnou část svého života 
a mnohé třeba inspiruje k dalšímu zkou-
mání, a děti k následování. Je radostné 
pozorovat, že si hosta v křesle chodí stále 
častěji poslechnout i žáci z druhého stup-
ně základní školy.
Děkujeme všem hostům za zajímavé 
vyprávění
Jedním z prvních hostů byl Jan Mařík, ře-
ditel Archeologického ústavu Akademie 
věd ČR, díky kterému jsme se dozvědě-
li, čím se zabývá současná archeologie,  
i jak to vypadalo v okolí Mukařova v době 
kamenné i v raném středověku. 
Designér nábytku a skla Jindřich Chra-
mosta nás přesvědčil, že nikdy není poz-
dě změnit kariéru, podstatné je dělat vše 
s nadšením a radostí. Jiří Holoubek nám 

dal nahlédnout do zákulisí Českého roz-
hlasu i nestárnoucí kapely Spirituál kvin-
tet. Theodor Pištěk, nepochybně nej-
slavnější současný mukařovský občan, se 
s posluchači podělil nejen o své krásné 
vzpomínky, ale také humor a víru, že zá-
kladem úspěchu je poctivá práce. 
V červnu se Jan Švadlenka, autor dřevě-
ného sousoší Vladislava, Mukara a Srby 
svěřil, co ho dovedlo od sportu k umění. 
Nový školní rok jsme zahájili setkáním  
s kronikářkou obce, Jaromírou Pokor-
nou, která návštěvníkům dovolila nahléd-
nout do jinak přísně střežených kronik. 

V říjnu do křesla usedl  další Holoubek, 
tentokrát Ondřej, stavitel historických 
kytar, a beseda skočila „džemováním“ 
s dalšími dvěma kytaristy. V listopadu 
nás navštívila Šárka Gill, propagátorka 
koňského póla a psích sportů (možná 
právě zde bylo zaseto semínko budoucí 
úspěšné akce Mukařovský pes). V prosin-
ci přišel – na četná přání těch, kdo nestihli 
historicky první křeslo – znovu archeolog 
Jan Mařík. 
Nový rok jsme zahájili s Yvonnou Ma-
tějkovou, mluvčí Celního úřadu pro 
Středočeský kraj, jejíž pečlivě připravená 
prezentace (včetně ukázek zabaveného 
zboží) nenechala nikoho na pochybách, 
že celníci mají i v Schengenském prostoru 
plné ruce práce. Martin Holický, tech-
nik řízení letového provozu, zase po-
odhalil složitý systém, který ze země 
zajišťuje bezpečný a plynulý provoz 
letadel, která se dostanou do našeho 
vzdušného prostoru.

Mukařovské Křeslo pro hosta má velký úspěch

V Mukařově jsme vítali nové občánky. K těm, kteří se do našich tří obcí narodili od září do 
ledna přibylo ještě několik „opozdilců“, kteří minulé vítání z různých důvodů nestihli. Celkem 
8 děvčat a 7 kluků. Vidět tolik krásných miminek a batolat je veliká radost a to, že si jejich 
rodiče zvolili Mukařov, Srbín či Žernovku za místo, kde chtějí své děti vychovávat, nás všechny 
zavazuje.                                                                                                                         Kateřina Čadilová

Jaro jsme v březnu přivítali s chovatelem 
čmeláků Jakubem Černým, jenž nadchl 
mnohé následovníky pro pomoc užiteč-
nému a ohroženému hmyzu. Marika Pe-
čená, která zdárně kombinuje lékařský 
výzkum a téměř profesionální interpre-
taci staré hudby, si přivedla kolegu Ivana 
Lukačinu, aby společně provedli několik 
ukázek z barokního repertoáru, a záro-
veň i vysvětlila, jak nyní probíhá výzkum 
a vývoj nových léčiv. 
Zatím poslední host, kriminalista Jan 
Čáp, se dotkl temných témat – násilné 
trestné činnosti, obchodování s lidmi, 
padělání měny a platebních prostřed-
ků, zločinecké struktury a možnosti, 
jak proti nim bojovat.
Jsme přesvědčeni, že jsme ještě nevyčer-
pali všechny zajímavé sousedy, a budeme 
vděčni za tipy na budoucí hosty. Zároveň 
jsme nadšeni, že všechna „křesla“ byla 
tak zajímavá, že je zájem i o opakování. 
Křesla pro hosta pořádá Mukařov-sko 
v Kulturním a komunitním centru 
Mukařov. Pozvánky na jdete na 
www.kkcm.cz a na www.mukarov.cz   

       Kateřina Čadilová

Eva Brůhová a Theodor Pištěk
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V létě to bude už rok, co sociální 
poradna zahájila svoji činnost. Podle 
zájmu klientů se ukázalo, že to byl ve-
lice dobrý krok a poradna si v našich 
obcích našla své uplatnění. Ráda bych 
tedy uplynulý rok shrnula a nastínila 
další směřování poradny.
Během celého roku klienti přibývají a ře-
šíme s nimi problémy z různých oblastí 
– sociální, finanční, rodinné… Například 
v čase zápisů do škol jsme hodně zod-
povídaly dotazy ohledně postupů odkla-
dů či tipy na pedagogicko-psychologické 
poradny v okolí. Naše práce je různorodá 
– jde o mapování možností, zjišťování in-
formací, někdy je potřeba hlubší pomoc, 
podpora a naslouchání. Občas stačí jedna 
návštěva či telefonický hovor, ale v mno-
ha případech přichází klienti opakovaně, 
často se objeví navazující problémy, které 
s námi chtějí probrat. 
Situace, které jsou nad rámec naší kom-
petence, řešíme ve spolupráci s dalšími 
odborníky. Spolupracujeme se Sociál-
ním odborem v Říčanech, právní otázky 
směrujeme do Občanské poradny Cesta 
Integrace a oslovily jsme už i terapeutická 
centra a psychology v okolí. Velmi dobrá 
je spolupráce s Pečovatelskou službou  
v Říčanech nebo s Hospicem v nedale-
kých Čerčanech. Této spolupráce si velmi 
vážíme a jsme vděčné, za sebe i za klien-
ty, že máme takovéto možnosti. 

K další aktivitě poradny patří besedy  
s odborníkem. Po úspěšné přednášce 
o školní zralosti, která proběhla v úno-

Dovolte, abych reagoval na příspěvek zastupitele Mádra 
v minulém Obecním zpravodaji. 
Sice se mi nechce tuto debatu neustále vířit, ale vzhledem k tomu, že se 
v příspěvku objevilo několik informací typu „domyslete si sami“, nezbývá 
mi, než se proti tomuto ohradit. Věta typu „Krátce po zvolení dostáváte 
konkrétní informace, že ne vše v naší obci probíhá v souladu se zákonem 
a ve prospěch obce“ , je klasická podlost, se kterou nelze bojovat. Buď 
tomu občané budou věřit, nebo ne. Jsem rád, že i když tuto formulaci  
p. Mádr používal již v předvolebním boji a horlivě s ní agitoval po vsi, 
z občanů, kteří přišli k volbám, mu to uvěřilo jen těch 22 %. A mrzí mne, 
že přestože byl opakovaně vyzván, ať tyto výkřiky do tmy potvrdí, nikdy 
nedokázal být konkrétnější. P. Mádr si zkrátka stále vede svou, přestože byl 
již v minulém volebním období členem Kontrolního výboru, opozice měla 
ve výboru většinu a mohl tedy kontrolovat a odhalovat, jak se mu zachtělo. 
Proto ani nevím, co myslí tou „ignorací“ ze strany úřadu. Opakuji se 
z minula, ale na své otázky postupně dostával odpovědi, pouze v případě, 
kdy se oháněl zákony, popravdě řečeno jsem mu to nijak neulehčoval 
a požadoval po něm totéž – nechť tedy při svých žádostech postupuje dle 
zákona. A ano, v případě požadavku na poskytnutí všech finančních opera-
cí obce za rok 2018 jsem toto odmítl poskytnout, neboť některé transak ce 

(platy zaměstnanců, poplatky, pokuty od občanů atd.) podléhají zákonu na 
ochranu osobních údajů. V lednu 2019 jsem na zasedání zastupitelstva na-
vrhl, ať zastupitelstvo schválí, že panu Mádrovi mám tento přehled všech 
finančních operací poskytnout. Pro nebyl ani jeden ze zastupitelů 
z žádného volebního uskupení.
Nikdy jsem nedostal odpověď na to, co že chce pan Mádr najít, a kde 
spatřuje ono korupční jednání. V lednu 2019 dostal stejně jako všichni 
zastupitelé seznam veřejných zakázek za rok 2018, výběrových řízení, 
firem, které zakázky prováděly i částek, které jim byly vyplaceny. Následně 
se (tuším, že v únoru) iniciativně vydal na policii „chránit majetek a zájem 
obce“. Výsledkem je pouze to, že jedna z firem, která pro obec pracovala 
za velmi rozumné ceny a hlavně téměř „na zavolání“, se odmítá v letošním 
roce účastnit výběrových řízení, neboť se dle slov majitele nenechá tahat 
a lustrovat po kriminálce.
Své vyjádření pan Mádr zakončil dotazem, co byste na jeho místě dělali Vy? 
Mohl bych se k jeho vyjádření o korupčním jednání a nezákonném obo-
hacování postavit několika způsoby – ptát se co byste dělali Vy, žalovat jej 
pro pomluvu, nechat se tím otrávit, zlobit se. Ale myslím, že kromě článku, 
který jsem teď dopsal, není třeba dělat nic, koneckonců pan Mádr se jeví 
býti neúnavným.                                         Rudolf Semanský, starosta obce

V úterý 30. dubna si na mukařovském 
fotbalovém hřišti dalo sraz několik de-
sítek malých čarodějů a čarodějnic  
a společně s početným doprovodem 
tvořeným zejména rodiči a staršími 
sourozenci přihlíželi vztyčení májky  
a následnému rituálu pálení čarodějni-
ce. Díky hezkému slunečnému počasí 
nás příjemně překvapil zájem nejen 
dětí, ale i rodičů. Pro děti jsme necha-
li na zakázku vyrobit kvalitní špekáčky  
s masem a pro tatínky a maminky jsme 
čepovali nejen oblíbenou plzeňskou 
12°, ale i tradičního Kozla. Nechyběla 
dobrá hudba, vepřový a kuřecí steak  
k zakousnutí. Májku se nám podařilo 
uhlídat, nikdo se ji nepokusil ukrást. 
Chci poděkovat všem, kteří se organi-
začně podíleli na zajištění akce, a to ne-
jen na přípravě, ale také na následném 
úklidu.           Za SDH Mukařov Petr Doležel, 

hospodář a zastupitel 

ru 2019, nás čeká beseda s Vlastimilem 
Zimou na téma Pět let s novým občan-
ským zákoníkem (zák.č.89/2012 Sb.), 
která se koná 10. 6. 2019 od 18 hodin 
v prostorách poradny v KKCM – Příčná 
61. Vlastimil Zima je dlouholetým po-
radcem v Občanské poradně Cesta in-
tegrace, o.p.s. v Říčanech. Unikátní na 
této besedě bude, že probíraná téma-
ta si vyberou sami návštěvníci z šesti 
oblastí. Srdečně zveme! 
V odborných besedách budeme od září 
pokračovat. Budeme zvát odborníky  
z různých oblastí. Témata besed vychází 
z praxe poradny. Cílem je zprostředko-
vat pohled odborníka a zároveň oslovit 
ty, kterých se téma týká osobně nebo  
v okruhu rodiny, a ještě nechtějí situaci 
řešit individuálně. 
Ráda bych povzbudila kohokoli, kdo 
váhá nebo ještě nenašel ten správný 
impulz k řešení své, ať už jakékoli 
situace, ať se nebojí a spojí se s námi 
telefonicky, e-mailem nebo osobně.
Spolu s kolegyní Mgr. Klárou Holickou 
děkujeme za váš zájem, a především 
za vaši důvěru. V žádné situaci nemu-
síte být sami. Jsme tu pro vás.

Zprávy z Poradny Mukařov 

Provoz poradny v červenci a srpnu: 
Po: 8–12 hodin 
Út–Pá: po předchozí domluvě 
Od září 2019 se provoz poradny 
rozšíří o další dny. 
Kontakty: socialni.sluzby@kkcm.cz
Klára Balínová – 723 575 628
Mgr. Klára Holická – 775 276 815 
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Školský výbor na svém třetím zasedání přijal Koncepci roz-
voje Základní školy Mukařov pro období 2019-2024. Zastu-
pitelstvo obce vzalo tuto koncepci na vědomí. „Koncepce 
vychází ze základní vize, že by škola měla být místem, kde 
se klade důraz na kvalitu vzdělávání a poskytují
dobré podmínky pedagogům, které má dobrou pověst, 
podporuje zájem a chuť se dále vzdělávat, je otevřené ro-
dičům i širší veřejnosti,“ uvedl předseda školského výboru 
Tomáš Kouba na začátku našeho rozhovoru.

Doučovací kroužky a další novinky 
v Koncepci rozvoje základní školy

Co vše koncepce rozvoje 
řeší?
Věnuje se například sociál-
ní oblasti podpory žáků, kdy 
chceme podporovat činnost 
žákovského parlamentu, roz-
víjet prostředí a aktivity škol-
ní družiny, zdůrazňovat akti-
vity zaměřené na bezpečné 
chování a jednání, sledovat 
moderní trendy elektronic-
kých médiích a vhodně je 
propojovat s volnočasovými 
aktivitami i výukou. Stejně 
tak je třeba pravidelně aktu-
alizovat Program prevence 
proti šikaně a užívání návy-
kových látek. 
Koncepce se věnuje také 
podpoře pedagogů a ostat-
ních pracovníků školy je cí-
lem ověřovat a vylepšovat 
kvalitu komunikačních ka-
nálů, prohlubovat korektní 
pracovní a mezilidské vztahy 
všech zaměstnanců školy, 
vybavit třídy interaktivními 
tabulemi, dataprojektory  
a další potřebnou technikou 
včetně notebooků pro peda-
gogy. 
V oblasti finančních zdrojů 
bych zmínil nutnost zajis-
tit efektivní a transparentní 
hospodaření se svěřenými 
prostředky a péči o svěřený 
majetek. 
V personální oblasti je nut-
né poskytnout průhledné  
a srozumitelné odměňování 
pracovníků, zdůrazňující prv-
ky vlastní iniciativy, ocenění 
původních návrhů a realizací, 
ocenění mimopedagogické-
ho nasazení pro školu atp. 
V oblasti řízení pokládáme za 
nutné vypracovat analýzu sil-

ných a slabších stránek školy 
a stanovit priority pro zlep-
šování, důsledně analyzovat 
výsledky vzdělávání, prů-
běžně aktualizovat koncepci 
rozvoje školy o nové prvky.  
S novými záměry seznamo-
vat všechny žáky, zaměst-
nance, rodiče, promyšleně  
a rovnoměrně delegovat jed-
notlivé úkoly a povinnosti, 
vytvořit tým širšího vedení 
školy. 
Ve vztazích s rodiči zajišťo-
vat dostatečnou a aktuální 
informovanost o životě ško-
ly prostřednictvím písem-
ných informací a informací 
na školním webu, dále bude 
zváženo spuštění elektro-
nického systému evidence 
docházky a prospěchu. Zvát 
rodiče na školní akce, zainte-
resovat je na pořádání a pro-
gramu školních i třídních akcí 
a více otevřít školu a třídy ro-
dičovské veřejnosti. 

Jak tento dokument vznikal?
Podílel se na něm celý škol-
ský výbor a jde o volný doku-
ment, který nepodléhá žád-
ným předpisům. Ze strany 
odborníků na školství je ale 
jasně deklarováno, že každá 
škola a školka by obdobný 
dokument měla mít. Podařilo 
se nám do něj dostat všechny 
body, které by měly pomoci  
k rozvoji školy.  Inspirací nám 
byly i okolní školy. Předsta-
vou je, že každý rok provede-
me vyhodnocení a zrekapitu-
lujeme, co se podařilo a co ne 
a neúspěchy pojmenujeme  
a zdůvodníme. Je možné, že 
některé body změníme, pro-

tože zjistíme, že nefungují či 
není možné jich dosáhnout. 
Je to živý dokument, se kte-
rým chceme neustále praco-
vat, aby dobře sloužil. 

Co konkrétního koncepce 
nabízí?
Stále se řeší, jak zlepšit situ-
aci na druhém stupni. Vět-
šina škol se musí vypořádat 
s tím, že mnoho nadaných 
dětí odejde na gymnázia či 
soukromé školy. Otázkou je, 
co nabídnout, aby u nás i ta-
kové děti zůstaly. Atraktivní 
jsou různě zaměřené třídy 
– jazykové, matematické, pří-
rodovědné. Ale i to s sebou 
nese další faktory, jako je 
např. rozdělování žáků. Při-
hlédnout musíme k tomu, že 
naše škola opět bojuje s ne-
dostatkem místa a jazykové 
třídy vyžadují dělení výuky,  
a to za současné situace není 
zcela možné. Situaci na dru-
hém stupni se chceme inten-
zivně věnovat. Konkrétně ale 
nyní usilujeme o to, aby již  
v příštím školním roce vznikla 
nepovinná rozšiřující výkuka 
matematiky a českého jazyka 
pro páté třídy.

Role předsedy školského 
výboru je pro vás nová, jak 
se vám daří proniknout do 
legislativy českého školství?

Velice mi pomohlo školení, 
které pořádalo Informační 
centrum o vzdělávání EDUin 
společne s Českou školní in-
spekcí, která spolupracuje  
s obcemi jakožto se zřizova-
teli základních a mateřských 
škol. Školení bylo přínosem  
i v tom, že jsem se setkal s ko-
legy z okolních obcí a měst. 
Každý má jiný přístup. Větší 
obce a městské části Prahy 
do koncepce svých škol vel-
mi zasahují a vše kontrolují. 
Menší obce nechávají vše na 
ředitelích. Já vidím ideální ře-
šení někde uprostřed.
Na školení zazněla i další 

velice zajímavá informace  
– a sice, že se zřizovatelé škol 
se mají vyvarovat porovnává-
ní typu, kolik dětí se dostalo 
na gymnázium. Zvláště ty 
„vesnické školy“.  Důležitá je 
vize a neustále se zlepšovat, 
řešit otevřeně problémy, ko-
munikovat.

Co to je Školní vzdělávací 
program a proč je pro školy 
důležitý?

Školní vzdělávací program 
(ŠVP) je kurikulární doku-
ment, který je vytvářejí učite-
lé a je schvalován a vydáván 
ředitelem školy.  Musí být 
veřejně přístupný. Závazným 
dokumentem pro tvorbu ŠVP 
je Rámcový vzdělávací pro-
gram, který je v gesci MŠMT. 
Jde o obšírný dokument a je 
důležité, aby se s ním peda-
gogové skutečně seznámili  
a postupovali podle něj. 
Ideou je, že rodiče by si mohli 
dle ŠVP vybírat školu, na kte-
rou své dítě zapíší. V našich 
podmínkách, kdy bojujeme 
s nedostatkem míst, je to ale 
pro rodiče spíše druhořadou 
záležitostí. Každopádně ŠVP 
řeší např. i obecné principy, 
které by měly sjednocovat 
přístup jednotlivých pedago-
dů k výuce a jejímu hodnoce-
ní – známkování. Je rozhodně 
nezbytně nutné, aby tento 
dokument – ŠVP byl přehled-
ný a srozumitelný jak pro pe-
dagogy, tak i pro rodiče. I této 
problematice se budeme na 
výboru věnovat. 
Závěrem bych chtěl říct, že 
tak, jak jsem doposud naší 
školu, ale  i školku poznal, 
musím konstatovat, že 
většina zúčastněných se 
snaží vzdělávání v naší obci 
rozvíjet, dávají do své práce 
maximum a pokroky jsou 
rozhodně vidět. Důležité je 
nespokojit se s aktuálním 
stavem, stále si zvyšovat 
laťku a dosahovat ještě lep-
ších výsledků.        H. Vlnařová
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Cílem projektu je propojení zahrad sta-
ré i nové budovy a vybudování „přírodní 
zahrady“, která bude pomáhat dětem při 
ekologickém vzdělávání, přinášet jim ra-
dost, poznání i poučení. Zahrada nabíd-
ne prostor pro hru, pro komunitní akce  
s rodiči, divadla, společný piknik v trá-
vě. Je to živá učebnice plná vůní květin, 
stromů a zvuků. Děti se mohou všeho 
dotýkat, zkoumat, pozorovat, objevovat, 
žasnout. Zahrada se celý rok mění a kaž-
dý den skrývá něco nového. Nabízí velké 
množství přírodnin, ze kterých můžeme  
s dětmi tvořit.
Proto jsme s velkým potěšením začátkem 
července 2018 přivítali rozhodnutí Státní-
ho fondu ŽP ČR o tom, že jsme ve výběro-

vém řízení s naším záměrem a projektem 
uspěli a finanční grant ve výši 471 004 Kč 
získali.
S modernizací zahrady jsme začali 
v březnu 2019. Z výše uvedené dotace 
budou hrazeny tyto herní prvky:
• Tunel s terénní modelací a dřevěnou 
plošinou
• Venkovní učebna s plachtou a 28 ks 
sedátek z akátové kulatiny
• Molo pod stávající divokou višní
• Malý lanový park – sestava od firmy 
HRAS
• Autorské naučné tabule – interaktivní 
prvek
• Stolek pro aktivitu ražení – interaktivní 
prvek s 18 sedátky z akátové kulatiny

Zahrada mateřské školy v novém kabátě
Ministerstvo životního prostředí ČR (MŽP) vyhlásilo v září 2017 dotační výzvu 
pro mateřské a základní školy na rekonstrukci a vybavení „Přírodních zahrad“, 
které umožňují  environmentální výchovu formou kontaktu s přírodním pro-
středím. Vedení MŠ se rozhodlo, že se pokusí získat finanční prostředky z této 
výzvy. Zpracovali jsme velmi rozsáhlou a podrobnou dokumentaci a v lednu 
2018 jsme se souhlasem obce podali žádost o dotaci, a zároveň jsme nechali 
zpracovat projektovou dokumentaci architektkou Magdalénou Smetanovou, 
která má v této oblasti velké zkušenosti.

Ve středu 24. 4. se 21 žáků naší školy účastnilo okresního 
kola Plavecko-běžeckého poháru v Čelákovicích. Tito žáci 
srdnatě reprezentovali školu a vybojovali několik skvě-
lých umístění i postupy do krajského kola. Poklonu si za-
slouží všichni závodnící, neboť absolvovat běh a plavání 
po sobě a na čas je velmi náročné.
Nejlepších umístění dosáhli: 3. místa Patrik Fialka, Viktor 
Červinský; 4. místa: Matyáš Kvasnička a Tomáš Chytil, u kte-
rého bych vyzdvihla skvělý běžecký počin, neboť po plavání 
figuroval na 15. místě. V běhu zabojoval a předvedl nejlepší 
čas, kterým se posunul o 11. míst až na zmiňované 4. místo. 
Všichni hoši postupují do krajského kola. Další cenná umís-
tění získali: Lukáš Mokroluský a Anna Haščynová v podobě 
5. místa a 6. místo patří Matěji Kulhavému. Do desítky se 
ve svých kategoriích vešli: Bílková Nela, Machaňová Marie, 
Havlíčková Veronika, Vinohradníková Kateřina, Nechvátalo-
vá Denisa, Wohlhöfnerová Vanesa, Karásek Ondřej, Holánek 
Adam a Zvoníček Michal. Nicméně i další závodníci  zaslouží 
obdiv – Krejčí Kristina, Gallová Sofie, Doleželová Beáta, Izsák 
Adam a Šinogl Daniel. 

Za doprovod Zuzana Kadeřábková a Petra Kotrhonzová

• Třídírna materiálu a doskokový metr
• TeePee stan z vrbového proutí
• Přírodní louka s hmyzím domečkem
• Kompost a pohřebiště odpadků
• Venkovní kuchyňka s vodními prvky
• Vyvýšené záhony pro malé zahradníky

Všichni se moc těšíme na výsledek. Věří-
me, že se nám podaří záměr zrealizovat 
tak, jak jsme si představovali. Rádi by-
chom i do budoucna prostředí a podmín-
ky pro výuku dětí dále zlepšovali. Přispět 
k tomu můžeme my, obec i rodiče.

Věra Doležalová, 
zástupkyně ředitelky MŠ Mukařov 

Na zahradě vyroste podobný herní prvek
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Kalendář akcí:
KKCM – červen 2019
 10. 6. – Pět let s novým občanským 

zákoníkem, od 18 hod. Beseda s 
Vlastimilem Zimou na téma: O čem je 
nový občanský zákoník, právo a fyzická 
osoba, rodinné právo, majetková práva, 
dědické právo, závazkové právo.
 13. 6. – Křeslo pro hosta, od 18 hod.

Setkání s Theodorem Pištěkem, vý-
tvarníkem a držitelem Oscara, Césara, 
Českého lva a Křišťálového glóbu.
 15. 6. – POchod POhádkovým 

LESem, od 15 hod. Tradiční pochod 
pohádkovým lesem, start 15 - 16 hodin 
u hřiště v Srbíně. Zábavné úkoly pro 
děti, v cíli občerstvení a malý dárek.
Startovné 30 Kč/dítě. 
 27. 6. – Kavárnička, od 17 hod.

Zahrádkářská poradna s Františkem 
Polesným.
 Nabídka letních příměstských táborů 

je na www.kkcm.cz Místa je možné si 
rezervovat již dnes!

 SDH Mukařov bude pořádat tradič-
ní DĚTSKÝ DEN S HASIČI.  Uskuteční 
se v sobotu 8. 6. na fotbalovém hřišti 
od 14 hod. Připraveno je spousta zá-
bavy, soutěžních úkolů, občerstvení 
a také bohatá tombola.
 

Galerie Stará škola – červen
 1. – 26. 6. Výstava stavebnice Lego

Výzva pro malé i velké příznivce pestrobarevných kostiček – zapojte se s námi 
a obohaťte výstavu svým modelem, který jste vytvořili z Lega! Kontaktujte: 
Jitka Čurdová, tel.: 773 445 645, mail: kultura@mukarov.cz. Čím více toho bude, tím 
lépe! Výstava jistě potěší všechny věkové kategorie!
 29. 6. Putování za ztraceným zvonem mukařovského kostela, od 13 do 19 

hodin.
Start: Informační centrum Galerie Stará škola, Mukařov. A co vás čeká: putování 
mukařovskými hvozdy, hledání 14 stanovišť s převážně historickou tématikou, 
tepání, barvení kamínků, muzika, chůze na chůdách a hledání „mincí“.
Více informací na: www.galerie-stara-skola.cz

26. května 2019 zemřela ve věku nedožitých 84 let 
paní Emilie Pýchová, pro několik generací mukařov-
ských školáků nepostradatelná paní školnice. 
V mukařovské škole pracovala téměř celý život, jako 
„topička“ nastoupila už v roce 1964. Po návratu 
z mateřské dovolené se v tehdy nové budově ujala 
role školnice a tuto funkci vykonávala nepřetržitě až 
do roku 2015, tedy do své osmdesátky. Pro mukařov-
skou školu znamená odchod paní Pýchové konec jedné 
éry a rozloučení se živoucí legendou.

Jsem student 4. ročníku pražské konzer-
vatoře a žiji na Žernovce. Společně s dal-
šími lidmi z konzervatoře jsem vytvořil 
unikátní projekt. Zazní známé světové 
i tuzemské rockové a popové hity v akus-
tickém podání. Na své si přijdou všechny 
věkové kategorie. Srdečně zveme i dříve 
narozené posluchače.  Vstupné 120 Kč, 
místa k sezení. 

Nejmladší účastníci psího karnevalu. Pejsek měl samozřejmě také upíří kostým. 

Stavění májky 
bylo napínavé, ale 

jako vždy vše dobře 
dopadlo. 

Foto: Milan Veselý


