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ÚVODNÍK:

Po dvou veřejných projednáních a několika jednáních pracovní skupiny složené ze zastupitelů a odborné konzultantky 
s vybraným projektantem byla dokončena studie, která bude východiskem pro zpracování projektu revitalizace návsi 
a parku v Mukařově. Navržené řešení spojuje požadavky na reprezentativní ztvárnění centra obce s požadavky na 
dostatečný počet parkovacích míst pro návštěvy úřadu, pošty, zubního lékaře nebo restaurace U Kostela, s potřebou 
dostatečného prostoru pro konání obecních akcí i každodenní relaxaci občanů a návštěvníků Mukařova. 
Podrobný půdorys, další vizualizace a podrobný komentář jsou zveřejněny na webu obce www.mukarov.cz

Studie revitalizace návsi a parku v Mukařově

Velikonoce už dávno nejsou jen nábožen-
ským svátkem. Pro mě jsou svátkem jara  
a především pospolitosti. V Mukařově při 
nich ožívají staré dobré tradice.
Než jsem tu s rodinou začala žít, bydlela 
jsem několik let v domku na malém městě 
u Plzně. V naší ulici byl takový zvyk, že na 
Silvestra o půlnoci vyšli všichni z domů, po-
přáli si, přiťukli a chvilku popovídali. Byla 
to vzácná půlhodinka, kdy jsme se potkali 
i s těmi, kteří byli věčně někde na cestách, 
nebo naopak zalezlí doma. Ty chvíle se mi 
vždycky vybaví, když si na Starý Plzenec 
vzpomenu.
U kamarádky, která žila v malé vesnici na 
Rokycansku, se zas dodržovala tradice 
májů. V ten den (ve skutečnosti trvaly osla-
vy celý víkend včetně tancovačky a dražby 
májky) nikdo z vesnice neodjížděl, všichni 
vítali průvod, tančili na ulici a předháněli se 
v tom, kdo nabídne lepší občerstvení.

V Mukařově je podle mě takovým dnem, 
kdy se potkáváme, velikonoční pondělí. Ani  
v Praze, ani na Plzeňsku jsem nezažila ta-
kové pěkné Velikonoce. Každým rokem při-
pravuji víc vajíček (a nikdy žádné nezbyde) a 
pokaždé kluci přinesou větší nadílku. Kole-
dovat chodí děti i dospělí, ve skupinách i sa-
mostatně. Někdy nestačím ani zavřít vrata  
a už je tu další koledník.

Nezavírejte před koledníky vrata, odložte 
nákupy a wellness pobyty na jindy. Uvařte 
vejce, připravte pár jednohubek a zažijte 
to napětí, kdy nevíte, kdo další zaklepe na 
dveře. Držte palce mrňousům, aby tu svou 
říkanku odříkali správně, a dospělé od-
měňte nejen „štamprdlí“, ale také něčím na 
zakousnutí a vodou na zapití, aby zvládli 
domů dojít po svých. A nezapomeňte při-
pravit stuhy na pomlázky, to je pro koled-
níky ta největší trofej.                   Petra Batók

Otevřete dveře koledníkům

Ilustrační foto půjčeno z www.mojepohledy.cz
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Z jednání zastupitelstva obce
 Na březnovém zasedání zastupitelé 

vyslechli podrobnou zprávu o činnosti 
Jednotky sboru dobrovolných hasičů 
Mukařov. Jednotka má aktuálně 20 
členů, v roce 2018 vyjížděla ke 23 zása-
hům, z toho bylo 13 na území obce Mu-
kařov. Dobrovolní hasiči musí průběž-
ně pečovat nejen o svěřenou techniku, 
ale také si udržovat a prohlubovat zna-
losti, dovednosti a fyzickou kondici. 
To vše se děje průběžně na školeních  
a praktických cvičeních, která absol-
vují ve spolupráci s profesionálními 
hasiči. Za loňských rok se konkrétně 
jednalo o 5 akcí s různým zaměřením. 
Hasiči mohou fungovat i díky dotaci  
z obce Mukařov.
 Rekapitulovaly se dlouhodobé úkoly 

– zejména zadání opravy stoupaček ve 
staré budově ZŠ a zastřešení sportovní-
ho hřiště u školy – u obou projektů je pří-
prava zadání v běhu, ke schválení bude 
předložena na dalším, pravděpodobně 
mimořádném zasedání zastupitelstva. 

 V Pampeliškové ulici došlo k doho-
dě s developerem, že obci složí kauci 
v hodnotě dostavby chybějící části 
kanalizačního suchovodu, která bude 
zčásti nebo zcela vrácena v případě, 

že se podaří na kanalizaci v této části 
obce získat dotaci. Veřejné osvětlení 
bude převzato obcí ihned po zprovoz-
nění, komunikace poté, co proběhnou 
opravy zjištěných závad v položené 
dlažbě. 
 Jednání o plánovací smlouvě se spo-

lečností LIDL stále pokračují, stejně jako 
zjišťování správného postupu pro výběr 
dodavatele operativního leasingu čistící-
ho vozu pro technické služby obce.

 Obšírná diskuse se vedla o zadání 
první změny platného územního plá-
nu obce Mukařov. Finální textace změ-
ny bude předložena ke schválení na 
následujícím zasedání, již nyní zastu-
pitelé odsouhlasili změnu v omezení 
velikosti parcel v lokalitách označe-
ných jako smíšené rekreační (SR). Po-
volení nových staveb zde bylo vázáno 
na minimální velikost parcely 700 m2, 
zároveň územní plán obecně zakazuje 
stavbu nových rekreačních objektů. 
To v praxi znamená, že na stávajících 
parcelách nelze místo dožívající chaty 
postavit žádnou jinou stavbu. Nová 
úprava, která navíc opraví nejasnou 
formulaci upřesňující dělení pozem-
ků v těchto lokalitách, připouští mož-

nost stavby na již dříve zastavěných 
pozemcích, samozřejmě při dodržení 
obecně platných stavebních předpisů, 
které ukládají minimální odstupové 
vzdálenosti od sousedních pozemků 
a dalších staveb, a při dodržení ma-
ximální výšky a poměru zastavěnosti 
jednotlivých parcel, které jsou dány 
obecnými ustanoveními územního 
plánu. Další podmínkou bude vyřeše-
ní čištění splaškové vody na pozemku 
stavebníka. 
 Obec schválila nabídku ČSOB na proná-

jem platebního terminálu, takže nadále 
bude možné v kanceláři OÚ platit poplat-
ky a faktury za svoz odpadu platební kar-
tou. 
 Probíral se návrh na výměnu zrcadla 

v křižovatce Lomové a Českobrodské 
ulice, případně i dalších zrcadel v obci, 
která trpí v zimních dnech námrazou. 
Pracovníci technických služeb dostali 
za úkol prověřit možné varianty a zku-
šenosti z okolních obcí. 
 Zazněla i informace o postupu při likvi-

daci dlouhodobě odstavených aut a au-
tovraků, u nichž se podařilo identifikovat 
majitele. V případě, že ti je neodstraní ve 
stanovené lhůtě, budou vozidla obcí eko-
logicky zlikvidována na náklady majitelů.

Kateřina Čadilová, místostarostka

Dle tohoto zákona obec musí 
podat všem občanům veškeré 
informace, o které požádají,  
a to do 15 dnů od podání žá-
dosti. V případě žádosti od ob-
čana, který není zastupitelem, 
může být požadována určitá 
částka na pořízení informace 
a informace by neměly ob-
sahovat citlivé osobní údaje, 
tedy informace by měla být 
anonymizována.
Zastupitelé mají výsadní po-
stavení, jelikož se na ně vzta-

huje §82 zákona o obcích. Zde 
je určena lhůta na sdělení in-
formace 30 dnů, nemůže být 
vyžadována úhrada za poříze-
ní informace a nevztahuje se 
na ni omezení, jako je napří-
klad ochrana osobních údajů.
Dokument, který se nazývá 
„Stanovisko odboru veřejné 
správy, dozoru a kontroly Mi-
nisterstva vnitra č. 1/2016“, 
vysvětluje právo člena zastu-
pitelstva na informace. Toto 
stanovisko výslovně uvádí, 

že pokud zastupitel žádá in-
formace podle obou zákonů, 
platí pro něj vždy ta výhodněj-
ší podmínka. Zastupiteli musí 
být poskytnuta jakákoliv infor-
mace, o kterou žádá, neplatí 
ochrana osobních údajů, ne-
lze žádat úhradu za poskytnu-
tí informace. Informace musí 
být poskytnuta do 15 dnů, ale 
pokud již existuje, musí být 
poskytnuta okamžitě.
Po volbách vznikla situace, 
kdy jsem jako zastupitel opa-
kovaně žádal od vedení obce 
účetní údaje a údaje o veřej-
ných zakázkách. Tyto infor-
mace mi nebyly poskytnuty, 
ani nebylo řádně odůvodněné 
jejich neposkytnutí. Dokonce 
bylo aktivně zabráněno za-
městnancům mi tyto údaje 
poskytnout. Logicky vzniká 
otázka, proč jsou tyto infor-
mace zadržovány?
Během zastupitelstva, kte-
ré proběhlo 15. 1. 2019, bylo 
naprosto jasně konstatováno 

Proč vedení obce Mukařov neposkytuje zastupiteli všechny informace? 
přítomnými právníky, že obec 
musí informace vyplývající  
z její činnosti poskytovat. Sta-
rosta Semanský přesto trval 
na tom, že požadované infor-
mace neposkytne….
Za této situace mi nezbylo než 
použít opravný prostředek, 
a to stížnost na neposkytnutí 
informace. Jelikož obec nerea-
govala na tuto stížnost a neko-
nala při jejím vyřizování, obrá-
til jsem se na nadřízený orgán, 
a to je krajský úřad, který mi 
odpověděl s podporou minis-
terstva vnitra a potvrdil, že na 
informace mám zákonný ná-
rok a obec je povinna mi infor-
mace poskytnout, a to do 15 
dnů nebo sdělit důvod nepo-
skytnutí informaci. Vzhledem 
k tomu, že neexistuje žádný 
relevantní důvod pro nepo-
skytování informací zastupi-
teli, doufám, že informace bu-
dou konečně poskytnuty.

Pavel Mádr, zastupitel

Obec je veřejnoprávní korporace a my občané, kteří zde 
máme majetek a bydliště, jsme podílníky této „korpo-
race“. Toto je podstata, ze které vychází zákony o sa-
mosprávných celcích. Důležitý v tomto je fakt, že obec 
spravuje náš společný majetek (komunikace, sítě, budovy, 
pozemky a finance proudící do rozpočtu obce, jež jsou 
přerozdělenými penězi z námi zaplacených daní). Občané 
spravují svou obec prostřednictvím zvolených zastupitelů, 
kteří zvolí výkonné orgány, tedy starostu a Radu obce. 
Jako občané pak máme právo na informace o veškeré 
aktivitě týkající se správy obce. Toto je právo je zakotvené 
v zákoně o svobodném přístupu k informacím. Jde o zákon 
106/99.
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 FINANČNÍ VÝBOR

Obec bude v tomto roce hospodařit 
s 90,9 miliony Kč
Pro řádné fungování obce je nezbytné zastupitelstvo, OÚ, a také 
finanční a kontrolní výbor. Ustanovení těchto dvou výborů je 
dáno Zákonem o obcích číslo 128/2000 Sb., §117, §118, §119  
v platném znění. 
Finanční výbor se ze své činnosti zodpovídá pouze zastupitel-
stvu obce a jen zastupitelstvo může finanční výbor úkolovat.  
Finanční výbor nemá pravomoc ukládat úkoly, a to ani obecní-
mu úřadu ani jednotlivým zaměstnancům obce.
Každá obec je povinna sestavit a schválit svůj rozpočet na ob-
dobí jednoho kalendářního roku. V praxi to funguje tak, že 
zastupitelstvo pověří finanční výbor dohledem nad sestavová-
ním rozpočtu obce, tvorbou desetiletého výhledu hospodaření  
a prováděním kontroly hospodaření s majetkem a finančními 
prostředky obce.

Jaké jsou zásady tvorby rozpočtu? 
Těch zásad je celkem sedm. Kromě toho, že rozpočet se sesta-
vuje jako jednoroční, musí být také schválen. Druhou zásadou 
je reálnost a pravdivost rozpočtu, tzn. co nejpřesnější odhad 
příjmové a výdajové stránky. Pokud víme, že se u některé po-
ložky na výdajové stránce odchýlíme, použijeme rozpočtové 
opatření, kterým zpřesníme rozpočet. V případě věcné změny 
na příjmové stránce směrem dolů, která je vyvolána objektivní-
mi vlivy, například snížením příjmů z daní, se rovněž přistupuje 
k rozpočtovému opatření. Každé rozpočtové opatření musí být 
schváleno zastupitelstvem. Třetí zásada je úplnost a jednotnost 
rozpočtu, což znamená, že rozpočtová skladba je dána přísluš-
nou vyhláškou ministerstva financí a členění rozpočtu je spo-
lečné pro všechny územní celky. Čtvrtá zásada je dlouhodobé 
vyrovnané hospodaření. Příjmy a výdaje musí být stejné. Pátá 
zásada je publicita – nutnost informovat veřejnost o rozpočto-
vém hospodaření průhledně, transparentně a efektivně. Za šes-
té musíme dodržovat účelovost rozpočtu – finanční prostředky 
musí být použity pouze k těm účelům, pro které byly určeny ve 
struktuře platné rozpočtové skladby.  Posledním pravidlem je, 
že se musíme držet zásad efektivnosti a hospodárnosti.

Jak se tyto zásady projevují v našem rozpočtu? 
V případě kalkulace daňových příjmů vždy počítáme daňové 
příjmy na úrovni 95 % predikované Ministerstvem financí ČR 
na předpokládanou výši inkasa daní v roce 2019.  Dále máme 
16 položek (paragrafů) různých příjmů. Tyto příjmy odhaduje-
me na základě detailně zpracovaného přehledu z minulých let  
a přihlížíme k reálným očekávaným příjmům. Celkové příjmy 
rozpočtu obce Mukařov jsou pro rok 2019 ve výši 74,5 milio-
nu Kč. Když do příjmů započteme přebytek finanční hotovosti 
z minulého roku ve výši 16,4 miliony Kč, dostáváme se na 90,9 
milionu Kč, se kterými obec Mukařov hospodaří. 

Za co tyto peníze hospodárně, efektivně a účelně 
vydáváme? 
Jde především o tyto položky: 
 výstavba vodovodu 21,2 mil. Kč, 
 základní škola 7,9 mil. Kč, 
 mateřská škola 2,3 mil. Kč, 
 oprava a údržba silnic 4,2 mil. Kč, 
 oprava chodníků 1,8 mil. Kč,
 odvádění a čištění odpadních vod 3,3 mil. Kč, 

 komunální služby 4 mil. Kč, 
 sběr a svoz odpadu 3,8 mil. Kč, 
 činnost místní správy a chod obecního úřadu 4,4 mil. Kč, 
 zastupitelstvo 2,8 mil. Kč (výše odměn členů zastupitelstev 

územních samosprávných celků je dána nařízením vlády České 
republiky, řídí se počtem obyvatel v obci, tzn. neurčujeme si je 
sami),
 činnost spolků a podpora kulturních akcí 1,6 mil. Kč, 
 veřejné osvětlení 1,5 mil. Kč,
 fond obnovy a rozvoje obce Mukařov a rezervy 10,6 mil. Kč. 

Přesnou strukturu rozpočtu naleznete na webových 
stránkách obce.

Finanční výbor obce Mukařov pracuje ve složení: zastupitelé 
Petr Doležel, Dana Navrátilová, Tomáš Kouba a členové, kte-
ří nejsou zastupitelé – Vít Šoupal, Tomáš Bergmann, Ladislav 
Profota a Pavel Zemen. Chtěl bych poděkovat místostarostovi 
Přemyslu Zimovi, který se pečlivě stará o finance, investiční 
plánování a rozpočet. Důkazem je skutečnost, že jsme neměli 
žádné problémy ze strany nadřízených kontrolních orgánů.

Petr Doležel, zastupitel, předseda finančního výboru 

Změny v termínech svozu odpadu
Z důvodu stále rostoucího zájmu o svoz separovaného plastu 
a papíru budou modré a žluté popelnice sváženy odděleně, 
a to papír vždy první čtvrtek a plast první pátek v měsíci.
Svoz probíhá od časných ranních hodin, nádoby je potřeba 
přistavit včas, ideálně již předcházející den večer.
Nádoby na bioopad budou sváženy vždy ve čtvrtek, poprvé 
28. 3., a dále podle přiloženého harmonogramu.
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Vážení obyvatelé Mukařova, Srbína a Žernovky, 
dovolujeme si vám oznámit změny v organizaci 
našeho sdružení.

Zapsaný spolek „Společně je správně“ se na schůzi konané 
dne 3. 3. 2019 rozhodl, že ve své další činnosti bude pokra-
čovat bez MVDr. Pavla Mádra. Důvodem byly rozdílné názo-
ry na fungování spolku a jeho členů v orgánech obce. Pavel 
Mádr, který byl zakládajícím členem spolku, toto rozhodnutí 
přijal.
Považovali jsme za korektní o tomto rozhodnutí nejdříve ofi-
ciálně informovat vedení obce, prodiskutovat další fungová-
ní spolku a teprve následně informovat veřejnost. Dne 6. 3. 
2019 proběhla schůzka s panem starostou Semanským, kte-
rý přijal naše rozhodnutí s porozuměním, vyjádřil podporu 
setrvání pana Františka Chrpy v zastupitelstvu, a také ostat-
ních členů spolku ve výborech. Jsme přesvědčeni, že tento 
krok dostatečně potvrzuje naši snahu pokračovat v započaté 
práci ve prospěch našich obcí, a tedy plnit sliby a předsevzetí, 
které jsme dali našim voličům.

O dalších krocích a aktivitách vás budeme informovat na na-
šem webu (www.společně.com) a FB profilu. Děkujeme za vaši 
podporu a přejeme hezké jarní dny .                 

                                                         spolek Společně je správně

Dovoluji si vás informovat, že od 1. 3. 2019 již 
nejsem členem volebního sdružení Společně 
a spolku Společně je správně, z.s.
  
Učinila jsem tak na základě událostí, kdy MVDr. Pavel Mádr 
činil významné kroky bez vědomí členů sdružení Společně. 
Vzhledem k tomu, že nesouhlasím s takovým způsobem ře-
šení případných problémů  a na základě toho, že se mi nepo-
dařilo najít se zakládajícím členem sdružení shodné stano-
visko k nastálým událostem, jsem se rozhodla, že své členství 
ve spolku Společně je správně, z.s. ukončím a nadále budu 
vystupovat jako nezávislá osoba.
Velice dlouho jsem si tento krok rozmýšlela a nebylo to leh-
ké, ale domnívám se, že na základě volebních výsledků mám 
závazek nejen k příznivcům sdružení, ale i k dalším obyvate-
lům našich obcí. Chci dostát slibům, které jsem udělala před 
volbami, pracovat pro obec, hlavně z hlediska své profese, 
transparentně, pozitivně  a spolupracovat s ostatními, kteří 
se snaží naše obce někam posunout, jedno z kterého voleb-
ního sdružení. 
Mám radost, a doufám, že k tomu trochu přispělo i mé roz-
hodnutí, že se sdružení Společně transformovalo a chce dále 
pokračovat v práci. I jako nezávislá budu ráda s tímto sdru-
žením dále spolupracovat na všech akcích, které budou pro 
obec prospěšné.

Své rozhodnutí jsem ihned oznámila všem zastupitelům  
a nabídla přehodnocení  toho, zda mi funkce náleží  i jako 
nezávislé. I po následném oznámení  na  stránkách FB jsem 
dostala podporu pro setrvání v radě obce i jako předseda 
výboru pro územní plánování a rozvoj. Za to vám všem velmi 
děkuji.                                                               Hana Zákoucká, radní

Před několika týdny jsem byl prostřednictvím webových 
stránek Společně vyzván panem zastupitelem Mádrem, 
abych se veřejně vyjádřil k tomu, že odmítám poskytovat 
zastupitelům informace, na které mají nárok z titulu své 
funkce.

Dovolte tedy shrnout vývoj událostí, které předcházely této 
výzvě. Nedlouho po komunálních volbách jsem byl panem 
Mádrem vyzván, abych jemu a jeho kolegům ze Společně za-
slal seznam a podklady ke všem výběrovým řízením, seznam 
všech realizovaných zakázek, seznam všech zakázek zadaných 
bez výběrového řízení, seznam všech připravovaných zakázek 
a projektů, účetní rozvahy a výpis všech bankovních a hoto-
vostních operací – to vše od začátku roku 2018.

Tehdy jsem odpověděl, že většinu podkladů jsme schopni po-
skytnout, jen nechápu, proč je nepožadoval průběžně, když 
byl členem Kontrolního výboru. Odmítl jsem ale zaslat přehled 
bankovních a hotovostních operací, neboť se za prvé jedná  
o poměrně rozsáhlý objem informací – cca 500 stran a za dru-
hé nelze vyloučit střet se zákonem na ochranu osobních úda-
jů, protože z výpisů lze odvodit např. platy zaměstnanců, výši 
plateb občanů za odpady, služby, správní řízení, pokuty atd. 
Domnívám se, že takto plošně informace poskytovat nelze.  
V mém stanovisku mne utvrdil i pověřenec GDPR, který po-
skytnutí údajů nedoporučil.
Pan zastupitel svůj požadavek několikrát opakoval. Žádal jsem 
jej, ať upřesní, co chce najít, že mu pro jakoukoli veřejnou za-
kázku poskytnu všechny informace. Odmítl s tím, že jako za-
stupitel nemusí nikomu nic zdůvodňovat a má nárok na všech-
ny informace.
Na základě dalších žádostí pak od referentek obdržel údaje 
o počtu a jménech všech zaměstnanců obce a jejich pozicích, 
účetní obce jsem však pokyn k poskytnutí bankovních výpisů 
nedal.
Diskuse na toto téma se přenesla i na lednové zasedání za-
stupitelstva, kterého se účastnil JUDr. Hraba, senátor a člen 
Ústavněprávního výboru Senátu. Ten konstatoval, že by s po-
skytováním citlivých údajů byl také opatrný. Pro zajímavost, 
navrhl jsem hlasování, v němž by mne zastupitelstvo pověřilo 
tyto údaje poskytnout. Zastupitelstvo však odmítlo o této věci 
hlasovat.

Pan zastupitel Mádr následně poslal stížnost na „vedení obce“ 
na Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor legislativně práv-
ní a dva podněty na Ministerstvo vnitra ČR, Odbor dozoru  
a kontroly. Toto právo mu samozřejmě nikdo neupírá.
Ovšem i pro mne bylo šokem, když někdy v lednu nebo úno-
ru podal na Policii ČR, Oddělení obecné a hospodářské krimi-
nality, podnět k prošetření zadávání veřejných zakázek v obci 
Mukařov.
Jsem rád, že mohu napsat, že krajský úřad i ministerstvo 
vnitra pouze konstatovaly, že jediné pochybení obce je, že 
jsme panu Mádrovi nenapsali odpověď doporučeným dopi-
sem. A pan státní zástupce, který posuzoval podnět  
z kriminálky, po seznámení s informacemi k případu uve-
dl, že není důvod zahajovat řízení.

Rudolf Semanský, starosta

Krajský úřad ani ministerstvo vnitra 
neshledaly pochybení obce
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Ptáčků kolem školy ubylo
V lednu se v ČR uskutečnilo sčítání ptáků. Ptáky se rozhodli 
pozorovat v rámci přírodovědy i žáci sedmých tříd a zjistili, že 
jich kolem školy ubylo. A tak vznikl projekt na podporu ptáč-
ků, které jsme se rozhodli v zimě přikrmovat. Děti se nejprve  
o nich musely něco dozvědět. Prolistovaly atlasy, encyklope-
die a využily interaktivní tabuli. Vyrobili jsme krmítka, koupili 
lojové koule a zob. Podnikli jsme vycházku s výukou. Krmítka 
zavěsili školníci v areálu školy a jedno dali za okno učebny pří-
rodovědných předmětů. Snad se drobné ptactvo naučí chodit 
na naše okna a stromy, i když je kolem rušno. 

Jana Novotná, ředitelka ZŠ

Vázání uzlů snadno a rychle 
V sobotu 9. března 2019 se v mukařovské sokolovně sešlo přes 
380 dětí, které si zasoutěžily ve vázání uzlů. Jde o soutěž, kde 
mladí hasiči musejí prokázat velkou zručnost a také znalosti, 
kdy a jak použít správný uzel.  Družstvo mladých hasičů SDH 
Mukařov se pod vedením Alžběty Ciknerové a asistence Václava 
Pokludy umístilo  ve své kategorii na prvním místě. O děti bylo 
náležitě postaráno po stránce odborné a nezapomněli jsme ani 
na občerstvení.  Celou sokolovnou se nesly nadšené výkřiky: „Jé 
palačinky, jé párek, tak to si dám.“           Petr Doležel,  SDH Mukařov 

Vážení čtenáři Obecního zpravodaje, 
milí přátelé, drahé sestry a bratři 
v Kristu! Jsem rád, že mi bylo umožněno 
vyjádřit se k tzv. „kauze kostel“ 
a reagovat tak na vášně, které se v obci 
údajně rozhořely.  Vášeň je silné hnutí 
mysli člověka vznikající z emocí, které 
následně ovlivňují myšlení a jednání 
– a když je jimi někdo celý pohlcen, 
stávají se ty nejhrůznější činy.  Všichni 
známe zločiny z vášně. Vášně se rodí 
i z nedůvěry, ze stereotypních předsud-
ků a hlavně nedostatku  informací.  Je 
možná naší chybou, že jsme my, pravo-
slavní, až dosud s vámi málo hovořili.

Držme se faktů!
Všechny stavební změny byly projednány 
a schváleny stavebním úřadem, dokon-
ce sousedi byli s projektem obeznámeni  
a souhlasili s provedením změn.  Náš dům 
je postaven legálně a splňuje všechny 
podmínky stavby v této lokalitě. Faktem 
je, že jsem požádal o změnu územního 
plánu na občanskou vybavenost, niko-
liv na kostel, jak tvrdí pan Butvin.  Je na 

tom něco nezákonného? Aktuální územní 
plán   připouští v dané lokalitě  stavby ob-
čanské vybavenosti. To jsou fakta.
V podmínkách, které podepsali všichni 
sousedi, je živý plot z tújí, který jsme vy-
sadili již před rokem, ale pan soused chce 
rovnou vzrostlé stromy! 
Faktem je, že panu Butvinovi vadí vzhled 
našeho domu. Tvrdí, že RD musí mít 
šikmou střechu. Dokonce i fasádu v bar-
vě slonové kosti s červenými šambrány 
označil za křiklavou. Myslím si, že to je 
věcí každého, jak si představuje vzhled 
vlastního  domu. Mnohé RD v ČR jsou 
postavené jako různá výtvarná díla vý-
znamných architektů, připomínají vněj-
ším tvarem lodě, byzantské stavby apod.  
Faktem je, že v neděli k nám, na soukro-
mé modlitební setkávání, přijede 10–15 
aut, která parkují většinou na našem po-
zemku a na obecní cestě. Parkují tam dvě 
hodiny v týdnu. Faktem je,  že v ul. Do Vr-
chu a v ul. Maceškové, kde bydlí stěžova-
telé, žádné auto neparkuje. Až se prodají 

domy v ul. Do Vrchu a každá domácnost 
bude mít 2–3 auta, na co si bude soused 
stěžovat?
Faktem je, že pan Butvin neustále píše 
stížnosti, utočí na sociálních sítích, fotí 
auta, volal na nás novináře a televizi.
Dokonce požádal, aby zastupitelé Muka-
řova vytvořili komisi, která by kontrolo-
vala, za jakým účelem se v soukromém 
domě scházíme.  Asi by se nikomu nelí-
bilo, kdyby mu sousedé chtěli lustrovat 
návštěvy.

Jsem otevřen všem a každý se může na 
mne obrátit s dotazy, na které se poku-
sím odpovědět.  Prosím čtenáře, aby se 
nenechali nakazit „virem vášně“, který 
je nejnebezpečnější nemocí duše. Čeka-
jí nás krásné a radostné svátky Paschy, 
slavného Kristova Vzkříšení. Radujme se 
společně. Chci všem čtenářům popřát 
veselé a požehnané velikonoční svátky, 
klid a mír v srdci, pokoj a radost do vašich 
domovů.     Evžen Červinský, pravoslavný kněz

Náš dům je postaven legálně a splňuje všechny podmínky stavby v této lokalitě

Jaro se začíná probouzet a zdá se, že zima již předala svou vlá-
du. I v naší mateřské škole zanechalo jaro své stopy.  Březen 
je ve znamení přírody, s dětmi se učíme jarní květiny, o životě  
v zahradách a jejích obyvatelích. Čeká nás projektový den „Den 
vody“ a samozřejmě intenzivní příprava předškolních dětí na 
zápis do základní školy. S dětmi jsme podnikali vycházky Mu-
kařovem a pozorovali změny v přírodě a zvířata. V některých 
zahrádkách již kvetly první jarní kytičky. Pracujeme s obrazovým 
i živým materiálem. 

Děti společně osázely truhlíky petrklíči, maceškami, pomáhaly  
s péčí o školní zahradu a sázely cibule narcisů, které pravidelně 
zalévají. Doufáme, že odměnou budou krásné květy.
Do kelímků jsme zasadili semínka slunečnice, hrášku a fazolí  
a pozorujeme, jak klíčí. Už na nás vykukují první lístky. Až budou 
sazeničky dostatečně silné, přesadíme je do školních záhonů.
Důležité akce: 
Den otevřených dveří ve školce – 10. dubna od 16:00 
do17:00 hod.
Zápis do MŠ Mukařov – 2. května od 13:30 do17:00 hod.

Vendula Mládková

Zápis do MŠ Mukařov 
se uskuteční 2. května 
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Šárka Gill z Mukařova je velká milovnice koní a psů a také 
sportovec tělem i duší. Obě vášně se jí podařilo krásně spojit 
– věnovala se parkuru a pak koňskému pólu a v současné 
době ji nejvíce baví sportovat se svými pejsky. Společně se 
dvěma čivavami a border kolií provozují canicross  a dogtrek-
king.

Mohla byste nám oba 
sporty představit?
Canicross je běh se psem  
a věnovat se mu může kaž-
dý. Nezáleží na rase psa, ani 
na vašich sportovních zkuše-
nostech.   Důležité je správné 
vybavení –  potřebovat bude-
te postroj pro sebe i pro psa  
a vodítko s amortizérem 
(pružná guma, která tlumí ná-
razy).  S tímto vybavením mů-
žete se svým psem vyzkoušet 
i jízdu na kole, na běžkách či 
na koloběžce, což jsem také 
absolvovala a je to super.  
Samozřejmě nic nejde hned  
a psa musíte nejprve trénovat, 
aby si zvykl běhat v postroji, 
dokázal táhnout  a nepletl se 
vám pod nohy či pod kola. To 
mnohdy bývá docela obtížné 
a vyžaduje to trpělivost. Pro-
to  lidé raději běhají se psy na 
volno, což chápu, ale pokud 
nejsou psi  naučeni může to 
přinést spoustu starostí. Ur-
čitě je dobré poradit se s pro-
fesionály, kteří vám pomohou 
psa trénovat. Canicross začí-
ná být velmi oblíbený, konají 
se nejrůznější soutěže včet-
ně mistrovství Evropy i světa  
a Češi mají skvělé výsledky.
Disciplína dogtrekking  jsou 
pochody se psy na dlouhé 
vzdálenosti. Obvykle bývají 
80–100 km.  Se psem musíte 
být spojeni postrojem nebo 

vodítkem, nikoliv na volno. 
Pokud jdete na organizova-
ný pochod-závod, dostanete 
mapu nebo itinerář a po cestě 
musíte absolvovat kontroly. 
Nebo vás na trase čekají nej-
různější úkoly. 

Může se těmto sportům 
věnovat skutečně každý 
pes?
Ano, ale samozřejmě musíte 
zátěž přizpůsobit sobě i psovi. 
Přece jenom jezevčík neuběh-
ne tolik jako dobrman. A dů-
ležitý je trénink. Já například 
dogtrekking provozuji se svý-
mi čivavami, které jsou zvyklé 
chodit na dlouhé procházky 
a díky tomu zvládnou i delší 
túry. Loni jsme například zdo-
laly Sněžku a šly dogtrekkingo-
vý závod na 25 km. Nejdůleži-
tější je, a to platí u canicrossu  
i u dogtrekkingu, že to psy  
i vás musí bavit. 

Psi nám do života přináší  
mnoho radosti, ale také 
starostí a zodpovědnosti. 
Máte pocit, že si důkladně 
vše promyslíme, než si pej-
ska pořídíme?
Bohužel ne. Stále si lidé vy-
bírají psy podle toho, jak 
se jim líbí nebo jsou módní  
a neberou v úvahu povahu psa.  
A pak se diví, že ho nezvlád-
nou. Ani nedomyslí, kolik času 

musí čtyřnohému kamarádo-
vi věnovat. Mnoho lidí si my-
slí, že když bude pes sám na 
zahradě, že to stačí. Ale to je 
omyl. Také mě mrzí, že se stá-
le daří množírnám, kde zvířata 
žijí ve strašných podmínkách. 
Ačkoliv jsou všeobecně zná-
ma pravidla, že když kupuji 
psa, musím prověřit chovnou 
stanici, stále to lidé nedělají  
a raději koupí pejska levněji 
někde na internetu nebo na 
trhu.  Chápu, že ceny za někte-
ré „papírové“ psy jsou vysoké, 
ale sama mám chovatelskou 
stanici a vím, kolik času, ener-
gie a také peněz stojí, než od-
chováte kvalitní zvíře.

Může být řešením vzít si 
pejska z útulku?
Určitě. Spolupracuji s několi-
ka útulky a pracují tam skvělí 
odborníci, kteří vám poradí, 
jaký pes je pro vás vhodný.  
V útulcích bohužel často končí 
spousta skvělých psů z růz-
ných důvodů.

Koňské pólo, basketbal, běh a kolo
 Šárka Gill se podílela na založení prvního klubu koňského 

póla  v Čechách a byla aktivní hráčkou. Nyní se věnuje jiným 
aktivitám a na koně příliš času nemá. Pólo ale na hřebík ještě 
úplně nepověsila. Naposledy si zahrála předloni na prestižní 
akci v Praze, a několik jich v minulém roce i moderovala. 
 V mládí hrála závodně basketbal, který nyní učí děti v centru 

Na Fialce v Říčanech. Sama chodí pravidelně hrát s partou ka-
marádů.  Kromě basketbalu Na Fialce vede kroužek sportovní 
všestrannosti. S dětmi běhá a jezdí na kole za každého po-
časí. Psi samozřejmě nesmí chybět. „Děti se se mnou určitě 
nenudí,“ říká Šárka Gill, která rozhodně není gaučový typ.

Rozhodně nejsem gaučový typ

Jako milovnice psů určitě 
nebudete chybět na velké 
mukařovské akci  
– Mukařovský pes.

Akci vymysleli Jakub Douša  
a Milan Národa a já jsem moc 
ráda, že mě vzali do party. Po-
dařilo se nám připravit skvělý 
program. Opravdu se máte na 
co těšit. Chtěla bych připome-
nout, že akce je určena pro 
všechny – nejen pro pejskaře. 
Doufám, že přijde co nejvíce 
lidí a užijeme si krásný den. 
Rozhodně budu moc ráda, 
když se přihlásíte se svým 
psím parťákem na některou  
z našich soutěží.       H. Vlnařová

Čivavy Šárky Gill odhodlaně hledí na 
Sněžku, kterou se chystají dobýt.



 Obecní zpravodaj (4/2019)                                          Zprávy z obce                                             Strana 7

Jak vlastně vznikl nápad uspořádat 
Mukařovského psa? V minulém roce  
se konala u našich sousedů akce 
Říčanský hafan, kde jsem pomáhal 
organizátorům. Akce mě zaujala 
natolik, že jsem si řekl, že by se něco 
takového mohlo konat i v Mukařově. 

Oslovil jsem Milana Národu, který je velký milovník psů 
a navíc je pro každou správnou věc, a Šárku Gill, jež má 
s pořádáním podobných akcí velké zkušenosti. Všichni tři 
jsme se sešli na návsi při rozsvícení vánočního stromečku 
a „plácli“ si, že do toho společně půjdeme a uspořádáme 
1. ročník Mukařovského psa 2019.

Velmi nám pomohl obecní úřad, který povolil uspořádat akci 
na louce před poštou i na Charitní louce, kde se bude konat 
turnak ve flyballu, a také zde bude zajištěno parkování aut. 
Obec také zajistí mobilní wc a podium. Založili jsme na FB 
stránku (@mukarovskypes) a událost (Mukařovský Pes 2019), 
oslovili sponzory, vymýšleli doprovodný program, sháněli po-
rotu, tvořili logo akce a plakát… Pustili jsme se do toho naplno 
a věřím, že se nám podařilo dát dohromady skvělou akci. 

Srdečně vás zveme.  Přijďte si s pejskem zasportovat, 
předvést se společně na voříškiádě nebo psím karnevalu. 
Nemusíte se obávat – nejde o sportovní výkony, ale o to, 
abychom se dobře pobavili. Soutěže nejsou náročné 
a určitě je zvládne každý.  POZOR! Zájemci se musí přihlá-
sit na e-mailu prihlasky@pintadita.cz 

Program:
Na soutěže je nutná registrace emailem. 
 Canicross 6 km 
 Dogtreking – procházka s úkoly 10 km 
 Voříškiáda (soutěž o charizmatického pejska, může to být  

   voříšek i čistokrevný)
 Velký psí karneval (maska pes + páníček) 

Doprovodný program: 
 Představení psích plemen (obří + mini) 
 Představení plemene Vipet ( mistr ČR a Evropy v coursingu) 
 Ukázky pes obranář a záchranář 
 Ukázka dogdancig (JRT Kačenka – psí hvězda z filmu 

   Perinbaba II) 
 Ukázka dogfrisbee 
 Doprovodné soutěže pro děti a jejich pejsky ( např. psí 

   agility, soutěž přines buřta ) 
 Beseda s veterinářem o první pomoci pro psy 
 Předání cen z facebookových soutěží 
 Dětské tvořivé dílničky 
 Skákací hrady
 Focení s maskoty 
 Stánky s potřebami pro chovatele 
 Občerstvení 
 Oficiální turnaj ve flyballu. Pořádá klub The Rebels, který 

patří k české flyballové špičce a účastní se i velkých meziná-
rodních turnajů.                                             Jakub Douša, zastupitel

Nenechte si ujít první ročník akce
Mukařovský pes 18. května
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Jakub Černý v Křesle pro hosta
Ve čtvrtek 14. 3. proběhlo v KKCM další Křeslo pro hosta, ten-
tokrát s Jakubem Černým z Mukařova – chovatelem čmeláků. 
Dozvěděli jsme se, jak jsou čmeláci důležití, jak jim můžeme po-
máhat a chovat na své zahrádce. Zjistili jsme, že jejich život není 
vůbec jednoduchý a je plný nástrah. Jsou to opylovači, kteří nám 
pomáhají s hojnou úrodou na našich zahrádkách, a přitom prá-
vě člověk jim plnění jejich životního poslání, příliš neulehčuje. 
Zajímavé povídání bylo doplněno o řadu praktických ukázek – 
např. jak připravit čmelín pro zahnízdění, jak odchytit mladou 
čmeláčí matku. 
Chtěla bych panu Černému poděkovat i za jeho návštěvu na pří-
rodovědeckém kroužku Zálesák. Darem jsme od něho dostali 
dva čmelíny a společně jsme čmelín připravili k zahnízdění. Dal-
ším krokem bude umístění čmelínu v zahradě KKCM a odchyt 
mladých čmeláčích matek. Již se na to společně s dětmi těšíme 
- budeme tedy i na zahradě v KKCM chovat čmeláky.

Jitka Čurdová
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Kalendář akcí:
 ČARODĚJNICE

30. 4. – pořádá SDH Mukařov ve 
spolupráci s obcí.

KKCM – duben  2019
  7. 4. VYNÁŠENÍ MORANY 

od 15 h – tradiční 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. 
 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). 

KKCM – květen 2019
 9. 5. Křeslo pro hosta 18 h 

– plukovník Mgr. Jan Čáp Ph.D., 
kriminalista.
 30. 5. Kavárnička 17 h – Středověké 

cesty Středočeského kraje.

Nabídka letních příměstských 
táborů je na www.kkcm.cz Místa je 
možné si rezervovat již dnes!

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Jarní vítání se uskuteční 27. dubna 
a přivítáme na něm děti narozené do 
konce ledna 2019. Pokud máte doma 
miminko, které má trvalý pobyt v Mu-
kařově, narodilo se nejpozději v lednu 
a na vítání jste nebyli pozváni, ozvěte 
se Obecnímu úřadu. Kontakty najdete 
na www.mukarov.cz  
 
Divadelní spolek DIPONA zve na 
představení, která se konají v Lou-
ňovicích v restauraci U sv. Huberta:
 VELIKONOČNÍ RADOVÁNKY 

14. dubna od 15 hodin. 
 ALENČINY ROŠÁDY

27. dubna od 17.00 premiéra divadelní-
ho souboru DIPONA. 

Galerie Stará škola – duben
 10. 4. – 30. 4.  Výstava velikonočních tradic a zvyků

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

Galerie Stará škola – květen
  2. – 29. 5. Světlo dvou generací

Výstava obrazů malíře a skladatele Richarda Pachmana a jeho desetiletého 
žáka Petra Bílka.
2. 5. Zahájení výstavy vernisáží v 17:30 hodin
Vernisáž bude spojena s hudebním vystoupením obou umělců. Občerstvení zajiště-
no. Richard Pachman je spisovatel, výtvarník a hudebník. 
Více informací na: www.galerie-stara-skola.cz

Poradna Mukařov uspořádaly v KKCM 
besedu na téma „Jak na zápis - školní 
zralost“. Zápisy do škol se blíží, a tak je 
to téma nanejvýš aktuální. Od Petry Jin-
drové, která ve školství pracuje od roku 
1984, stále se vzdělává a v současné 
době působí jako učitelka v první třídě 
na soukromé základní škole 
v Praze, jsme se dozvěděli velice cenné 
informace i praktické rady, jak s dětmi 
pracovat.
Od základních informací, například co  
u zápisu čekat a jak si počínat, pokud 
chceme dát dítě do školy předčasně, 
anebo naopak žádáte o odklad školní do-
cházky, jsme se postupně dostali k dět-
skému vývoji – oblastem, které jsou pro 
úspěšné zahájení školní docházky důleži-
té. Jak je podpořit a co dělat, pokud ještě 
nejsou u dítěte úplně vyvinuté. 
Beseda byla prokládána mnoha konkrét-
ními příklady z praxe a také došlo na od-
povědi na dotazy.

S Milanem Národou z Kulturního a sociálního výboru  jsme měli milou povinnost 
popřát Jarmile Kučerové ze Žernovky ke krásným  90. narozeninám.  Po milém při-
vítání jsme předali dárkový koš, pamětní minci a popřáli  hodně zdraví, štěstí a sílu 
do dalších let. 
Našli jsme si čas i na příjemné popovídání. Paní  Kučerová se narodila na Slovensku,  
ale v šesti letech se s rodiči přestěhovala do nedalekých Masojed, kde začala chodit 
do první třídy. Na Žernovku se přivdala až v pozdějším věku a okolní přírodu si hned 
zamilovala. Paní Jarmila zažila mnoho tragických událostí, včetně druhé světové vál-
ky, ale pro ni samotnou bylo nejsmutnější, že dvakrát ovdověla. Jakub Douša, zastupitel

Gratulace pro Jarmilu Kučerovou

Akce Čistý Ladův kraj 13. dubna od 9 hodin
Naše obce se opět zapojí a doufáme, že přijde co nejvíce lidí, kterým není 
lhostejné prostředí, ve kterém žijeme. Přijďte včas na stanoviště: Mukařov – náves, 
Srbín – náves, Žernovka – hasičská zbrojnice. Dostanete zde instrukce, pytle a rukavi-
ce. Dobrou náladu a elán si každý přinese z domova. 

Velmi cenné byly příklady, kdy je odklad 
školní docházky opravdu dobrý, protože 
správně odhadnutá školní zralost je klí-
čem ke spokojenému prvňáčkovi.
Beseda byla zaměřena především na to, 
jak mohou s dětmi pracovat sami rodiče  
a jak mohou některé věci sami odhalit, 
ale pro úplný posudek je potřeba navští-
vit pedagogicko-psychologickou poradnu.
Vím, jak je těžké tohle odhadnout, a proto 
jsem velmi ráda, že paní Jindrová souhla-
sila a přijela k nám do Mukařova.

V tematických besedách budeme pokra-
čovat – pokud by vás nějaké téma zají-
malo, a chtěli byste si o něm popovídat s 
odborníkem, budeme rádi, když napíše-
te nebo k nám do poradny můžete zajít 
osobně. Jsme tady pro vás.   Klára Balínová

www.kkcm.cz/socialni-sluzby
email: socialni-sluzby@kkcm.cz
mobil: 723 575 628 

Beseda „Jak na zápis – školní zralost“


