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O čem se mluví: bezpečnost, škola a odpady
Vážení spoluobčané, rád bych vás infor-
moval o aktuálním dění v našich obcích, 
alespoň v oblastech, které vnímám jako 
nejčastěji diskutované. 
Jako první téma proto musím zmínit 
bezpečnost. Jistě jste zaznamenali zprávy 
o vykrádání rodinných domů v blízkém 
i vzdálenější okolí, a stejně tak i informace, 
že se stále nedaří dopadnout pachatele 
těchto činů. Informace, které se dostávají 
k nám na úřad, jsou stejně kusé, jako máte 
vy. Nezbývá tedy, než doporučit vám i na-
dále nepodceňovat bezpečnostní opatření 
a zvolit adekvátní kroky k ochraně svého 
majetku. 
Dalším bezpečnostním problémem je zvy-
šující se počet kamionů, které projíždějí 
naší obcí v důsledku absence mýtného 
poplatku na naší silnici. O této věci jsem se 
již v minulosti zmiňoval, poměrně razantně 
jsme proti tomuto opatření na podzim vy-
stupovali i na odpovědných místech, změ-
nit tento stav se nám však nepodařilo. Boj 
však stále nevzdáváme, spolupracujeme 
s dalšími obcemi na trase Říčany, Kutná 
Hora, budeme průjezd kamionů moni-
torovat a zjištěná data, spolu s peticemi 
proti tomuto opatření poté předáme na 
Ministerstvo dopravy ČR. 
Staronovým tématem je kapacita zá-
kladní školy Mukařov. Jak jistě víte, naše 
škola je spádovou školou i pro okolní obce, 
a tak, když jsme před volbami v roce 2018 
z předpokládaných čísel a odhadů odvodili, 
že dříve nebo později budeme opět na 
limitu v možnosti přijímání dětí do prvních 
tříd, vyzvali jsme okolní obce ke společném 
jednání o řešení této hrozby. První schůzka 
se uskutečnila v únoru roku 2019 a již tam 
zaznělo, že by se spádové obce měly po-
kusit vytvořit detašovaná pracoviště školy, 
neboť naše škola ani její areál už žádné 
rozšiřování neumožní. Tato jednání pro-
bíhala v měsíčních intervalech po celý rok, 
nicméně k žádnému konkrétnímu řešení 
nedospěla. Když se začala rýsovat možnost 
výstavby detašovaného pracoviště muka-
řovské školy v Louňovicích a zazněly první 
odhady ceny založené na zpřísněných nor-
mách pro školy a veřejné budovy, některé 
obce prohlásily, že na spolufinancování 

peníze nemají. Finančním výborem mu-
kařovského zastupitelstva bylo nakonec 
doporučeno zrušit smlouvy o spádovosti 
s okolními obcemi. S tímto rozhodnutím 
se ztotožňuji, neboť si neumím předsta-
vit, že bych oznámil rodičům z Mukařova, 
Srbína nebo Žernovky, že jejich dítě ne-
mohlo být do školy z kapacitních důvodů 
přijato. Na únorovém zasedání zastupi-
telstva bylo proto odsouhlaseno zruše-
ní smlouvy o spolufinancování přístavby 
základní školy, která obci Mukařov ukládá 
povinnost přijímat dětí ze spádových obcí 
podle neměnného procentního klíče. I když 
toto opatření bude znamenat vrácení části 
financí obcím, které na přístavbu v minu-
losti přispěly, pro nás musí být prioritou 
zajištění školní docházky pro naše děti.
Dalším, velmi aktuálním a diskutova-
ným tématem je změna způsobu účto-
vání svozu komunálního odpadu v naší 
obci. V následujících letech se očekává 
drastické navýšení ceny skládkovacího 
poplatku. Prioritou pro nás je maximálně 
zefektivnit třídění komunálního odpadu 
a minimalizovat produkci směsného od-

padu. Proto byly již v roce 2018 zájemcům 
z řad občanů nabídnuty domovní nádoby 
na plast a papír, které vedle již fungujících 
nádob na bioodpad výrazně zlepšily třídění 
v domácnostech. Nejefektivnějším způso-
bem, jak minimalizovat dopady zdražení, je 
tak minimalizace produkce komunálního 
odpadu. I proto obec přistoupila k motivač-
nímu systému svozu odpadu, který vedle 
možnosti maximálně odpad třídit formou 
domovních nádob na plast, papír a biood-
pad počítá i se systémem zajímavých slev 
pro domácnosti, které budou efektivně 
třídit a komunálního odpadu produkovat 
minimální množství. Naneštěstí se ale si-
tuace v odpadovém hospodářství stále 
zhoršuje a obec například již musí platit 
i za likvidaci odpadů, o které dříve byl zá-
jem, jako například papír. Nezbývá tedy 
než požádat vás, naše občany, abyste při 
každém nákupu zvážili, jaký obal má zboží, 
které kupujete, a následně kam s ním.
Přeji vám klidný závěr zimy a příjemné 
předjaří.

Rudolf Semanský, starosta

Masopustní průvod dětí ze ZŠ Mukařov

Hledáme redaktora/redaktorku 
Požadavky: samostatnost, zájem o Mukařov, Srbín a Žernovku, výhodou zkušenosti 
s publikační a produkční činností a práce s grafickými programy. Uzávěrka 12. 3. 2020, 
více informací: zpravodaj@mukarov.cz.
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O rozpočtu obce aktuálně
Podstata našeho vztahu ke zdroji financí 
je krásně popsána v knize „Svoboda volby“ 
mým oblíbeným ekonomem a laureátem 
Nobelovy ceny Miltonem Friedmanem. 
Při posuzování motivace lidí, především 
lidí v politice, je nutné vycházet z faktu, 
že je zcela přirozenou lidskou vlastností 
upřednostňovat své vlastní zájmy před 
zájmy ostatních. 
Pro objasnění předkládám přepis tabulky 
publikované v uvedené knize, která vysvět-
luje postoj k využívání financí podle našeho 
vztahu ke zdroji financí.

Z toho se dá jednoduše vyvodit postoj po-
litiků k penězům, které utrácí. Politici mají 
tendenci všude na světě peníze utrácet bez 
ohledu, jakou hodnotu přinesou veřejnosti 
(obci, kraji, státu, úřadu, atp.). Nejlépe se 
utrácejí veřejné peníze pro vlastní potřebu. 
Peníze ve státní a obecní pokladně jsou 
vždy a všude v nebezpečí, protože jsou 
považovány za peníze jiných, které jsou 
utráceny pro ostatní nebo jde o peníze ji-
ných použité k vlastní potřebě (viz tabulka).

„Politikům se nevěří, politici se kontrolují“ 
Karel Kryl

Aby nedocházelo ke zneužívání veřejných 
prostředků, je potřeba, aby celý proces byl 
vystaven kontrole veřejnosti.
Právě s veřejným projednáváním a trans-
parentností má obecní úřad a jeho činitelé 
problémy. Rozpočet obce by měl být pro-
jednáván a diskutován veřejně. Čímž se 
myslí projednávání na schůzi zastupitelstva 

obce. To se bohužel účelově neděje a roz-
počet je projednáván za zavřenými dveřmi 
v uzavřeném kruhu a diskuse o rozpočtu 
na zastupitelstvu se v podstatě nekoná. 
Na lednové schůzi zastupitelstva, kde byl 
schválen obecní rozpočet, jsem byl jediný 
zastupitel, který vystoupil proti rozpočtu 
a hlasoval proti němu. Zastupitelka Jana 
Klimentová se zdržela hlasování. 
Jedním z (mnoha) důvodů, proč jsem hla-
soval proti, je financování spolků v obci. Viz 
tabulka. V tabulce jsou uvedeny vyplacené 
dotace za poslední roky a částky, které byly 
přiděleny v letošním roce.

Podpora spolkového života je jistě přínos-
ná, ale prvořadý je chod obce a zajištění 
rozvoje obecní infrastruktury. Obec potře-
buje realizovat životně důležité projekty, 
jako jsou výstavba kanalizace a čističky 
odpadních vod, rozvoj školního areálu, 

budování chodníků a opravy ulic, jejichž 
náklad se pohybuje v řádu desítek až stovek 
miliónu korun, Většina těchto spolků má 
jiné možnosti financování svých aktivit, ale 
upřednostňují jednoduchou cestu odčer-
páváním veřejných prostředků primárně 
určených na jiné účely.
Zákon o obcích ukládá obcím, aby své fi-
nance spravovaly účelně a hospodárně. 
V mnoha případech lze o účelnosti i hos-
podárnosti poskytnutých dotací velmi 
úspěšně pochybovat. 
Příkladem budiž zateplení budovy SDH 
Mukařov. Zateplení této budovy dotací 
z rozpočtu obce nákladem 960 tisíc korun 
je zjevně neúčelné a nehospodárné. Ne-
jenže budova není v majetku obce a obec 
upřednostnila zhodnocení cizího majetku 
před zhodnocením svého vlastního majet-
ku. Podivné je i to, že polovina měla být 
zateplena v loňském roce a druhá polovina 
v roce letošním, přičemž vše proběhlo vez 
vědomí zastupitelstva v loňském roce.
Dotace na opravy a údržbu budovy Sokola 
Mukařov jsou rovněž neúčelné a nehos-
podárné. Například v loňském roce byla 
poskytnuta dotace na vybudování nových 
šaten, ale letos se žádost opakuje, přičemž 
šatny nejsou hotové a spolek vykazuje zisk. 
TJ Sokol Mukařov dostává od školy každý 
rok 450 000,- za pronájem, a kromě toho 
má další komerční příjmy.
Jako velmi problematickou vidím dotaci 
spolku Mukařov-sko, vzhledem ke střetu 
zájmů. Zodpovědní statutární zástupci, si 
svým jednáním zajišťují osobní prospěch 
a prospěch spolku Mukařov-sko, nejen 
finanční, ale i politický, a ještě si nechají 
vyplácet, za podpory dalších zastupitelů, 
dotace na spolek, který vykazuje zisk z hos-
podářských aktivit. (viz www.justice.cz).

MVDr. Pavel Mádr, zastupitel 
(www.pavelmadr.webnode.cz)

Pro vaše potřeby Pro potřeby jiných

Vaše peníze Využití financí maximálně eko-
nomicky, aby bylo dosaženo 
maximální hodnoty
(Za co nejnižší cenu kupuje nejlep-
ší a nejlépe vybavené auto – dle 
možností)

Využití financí s maximální 
ekonomikou, ale není prefe-
rována maximální hodnota
(Za co nejnižší cenu, či s nejvyšší 
slevou kupuje auto ve výprodeji 
se základní výbavou)

Peníze jiných 
(veřejné prostředky)

Využívání financí bez ohledu na 
ekonomiku a současně se vyhle-
dává maximální hodnota.
(Kupuje nejdražší a nejlépe vyba-
vené auto)

Bez ohledu na ekonomiku
Bez ohledu na hodnotu
(Kupuje drahé auto ve výprodeji 
se základní výbavou)

2015 2016 2017 2018 2019 2020  
požadováno

2020  
přiděleno

Mukařov-sko 48000 56000 144000 149000 247500 251340 201340

TJ Sokol  
Mukařov

198000 289500 292000 475000 260000 355000 361000

SDH Mukařov 83500 131750 85000 90000 622000 744000 669000

SDH Žernovka 41900 47800 53500 59500 65500 54800 41800

Dipona 3000 5000 5400 8000 10000 15000 12000

Občanské sdru-
žení pro Srbín

9000 9000      

Astra Praha       18000 18000 18000 12000

Celkem 383400 539050 579900 799500 1223000 1214140 1297140
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Zastupitelstvo obce

Jak platit za odpad v roce 2020

V úvodu únorového zasedání složil slib za-
stupitele Mgr. Lukáš Podaný, který nahra-
dil Ing. Danu Navrátilovou. Ta pracuje od 
února na obecním úřadě jako referentka.
Zastupitelstvo schválilo vypovězení smlou-
vy o spolufinancování kontejnerové pří-
stavby Základní školy Mukařov s obcemi 
Babice, Doubek, Louňovice, Svojetice, 
Štíhlice a Tehovec. Zastupitelé se shodli, 
že vzhledem k naplněné maximální kapa-
citě školy nadále nemohou respektovat ve 
smlouvě zakotvená procenta počtu žáků 
z jednotlivých spádových obcí. Prioritou je 
zajistit školní docházku pro děti z Mukařo-
va, Srbína a Žernovky.
Po delší diskusi s předsedou TJ Sokol Mu-
kařov zastupitelé podpořili dotaci pro TJ 
Sokol Mukařov v navržené výši 361 000 Kč. 
Byly schváleny dodatky ke smlouvám týkají-
cím se výstavby kanalizace na Žernovce, re-

Od ledna 2020 došlo v Mukařově k zásadní změně způsobu 
účtování poplatku za likvidaci komunálního odpadu. Z poplatku 
za nádobu jsme přešli na poplatek za provoz systému shroma-
žďování a likvidace komunálního odpadu. 

Pro občany je změna zásadní především v tom, že nyní je popla-
tek stanoven na osobu s trvalým pobytem, respektive vlastníka 
nemovitosti, kde není nikdo hlášen k pobytu. Způsob, jak je 
poplatek nastaven, určuje zákon O místních poplatcích. Obec 
si může sama upravit pouze některé slevy nebo osvobození. 
Změna souvisí se zavedením motivačního systému pro odpa-
dové hospodářství (více na straně 7), protože tento poplatek 
umožňuje stanovit i individuální slevy podle toho, jak odpovědně 
se konkrétní poplatník chová při produkci odpadu.

Poplatek je splatný do 30. 4. 2020. Základní výše poplatku je 
850 Kč. Slevu 50 % mají senioři nad 70 let a držitelé průkazu 
ZTP. Sleva za zapojení do Motivačního systému (MESOH) je 
zobrazena u každého poplatníka v jeho odpadovém účtu na 
www.mojeodpadky.cz. 

Při souběhu slev nesmí výsledná sleva přesáhnout 80 % z po-
platku, minimální poplatek na osobu tedy činí 170 Kč.

Sleva za EKO body z Motivačního systému je stejná pro 
všechny osoby na stanovišti (tj. dům nebo domácnost, které 
používají stejné nádoby na odpad). Přístup do odpadového účtu 
má vždy jedna kontaktní osoba za jedno stanoviště. Přístupová 
jména a hesla byla doručována na stanoviště, na nichž jsou 
osoby s trvalým pobytem, v září 2019. Pokud jméno a heslo 
nemáte, kontaktujte obecní úřad. (Platí i pro vlastníky bez tr-
valého pobytu.)

spektive přípolože suchovodu. Zastupitelé 
schválili aktualizaci Místního plánu obnovy 
vesnice na rok 2020. Jedná se o strategický 
dokument, který soustřeďuje projektové 
záměry. Potvrzena byla i směnná smlou-
va, která umožní rozšíření části ulice Do 
Chobotu v Srbíně.
Zastupitelé diskutovali o postupech vyřizo-
vání podnětů a stížností a doporučili jejich 
důslednou evidenci. V návaznosti na zprávu 
o kontrole ze Státního Oblastního archivu 
zastupitelstvo vzalo na vědomí povinnost 
odevzdat starší obecní kroniky. 
Zastupitelstvo ustavilo novou Komisi pro 
rozvoj školního areálu, jejím úkolem bude 
připravit dokument, který shrne dostup-
né informace o stávajícím areálu školy, 
doplní další informace o potřebě investic 
do stávajících budov školy a vyhodnotí 
možné varianty rozvoje školního areálu 

v horizontu 10 let, včetně kvalifikovaného 
odhadu nákladů.  Jmenována byla také 
Komise pro předběžné posouzení partici-
pativních projektů, které dále postoupí do 
výběru internetovým hlasováním. 

Kateřina Čadilová

JAK PLATIT POPLATEK
a. Hotově nebo platební kartou v kanceláři obecního úřadu 
v úředních hodinách (pondělí 14-16 hodin a středa 14-18 hodin). 
Konečnou výši poplatku pro jednotlivé osoby na vašem stanovišti 
se dozvíte na úřadě. 

b. Převodem na účet číslo 2107311369 / 2700.
Pro platbu převodem je potřeba:
1. Zjistit, zda se na vás vztahuje osvobození nebo úleva 

(viz Obecně závazná vyhláška 4/2019); úlevy se počítají ze 
základního poplatku 850 Kč. (Pokud požadujete jinou úlevu, 
než je věk nad 70 let, je potřeba na úřad nejpozději do 30. 
4. doručit příslušné prohlášení poplatníka.)

2. Zjistit, zda máte nárok na slevu za zapojení do MESOH – na-
jdete na nástěnce v odpadovém účtu na www.mojeodpadky.cz.

3. Odečíst slevu za zapojení do MESOH od základního poplat-
ku 850 Kč nebo od poplatku sníženého o úlevy. Součet úlev 
a slev může činit maximálně 80 % základního poplatku, to 
znamená, že nejnižší možný poplatek je 170 Kč.

4. Zjistit variabilní symbol (symboly) pro platbu. Variabilní 
symboly jsou uvedeny v odpadovém účtu kontaktní osoby 
pro dané stanoviště v sekci Inventura stanoviště.

DŮLEŽITÉ: Pokud jste potvrdili inventuru stanoviště na www.
mojeodpadky.cz nebo vyplnili prohlášení plátce odpadu na 
obecním úřadě do 12. února 2020, hraďte poplatek za všech-
ny osoby na stanovišti souhrnně s variabilním symbolem 
KONTAKTNÍ OSOBY.
Pokud byla inventura stanoviště potvrzena později nebo ještě 
potvrzena nebyla, je nutné uhradit poplatek za každou osobu 
na stanovišti zvlášť, s jejím variabilním symbolem.

Další tradiční vítání nových občánků 
se uskuteční v sobotu 18. 4. od 10 
hodin v budově Základní školy v Mu-
kařově. 

Pokud máte doma miminko hláše-
né k pobytu v Mukařově, narozené 
od srpna 2019 do ledna 2020, a do 
konce března nedostanete pozvánku, 
přihlaste se na Obecním úřadě.
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Novinky ze školky

Lyžařský výcvik Základní školy Mukařov

Tři králové u Sluníček
Svátek Tří králů je dvanáctým dnem Vánoc 
a toto sváteční období ukončuje. Děti si 
tento významný svátek rozebraly dopo-
drobna. Zahrály si na Kašpara, Melichara 
a Baltazara, navštívily Ježíška a přinesly 
mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. Názvy 
darů dětem mnoho neřekly, a tak jsme si 
názorně ukázali, oč jde. Jako myrhu, jsme 
použili krém. Myrhou děti namazaly ka-
marádovi bolístky a pak si role vyměnily. 
Pak si navzájem ještě udělali masáž zad. 
Masáž měla velmi blahodárný účinek, všich-
ni si libovali, jak jim udělala dobře. Tím si 
děti ověřily léčivost zázračné masti. Dále 
jsme zkoumali kadidlo. Použili jsme směs 
bylin s hojně zastoupenou levandulí, ale 
nezapalovali jsme. Děti si vlastním nosem 
ověřily, jak je ta vůně příjemná. Popovídaly 
jsme si o dezinfekčních účincích kadidla 
a o jeho užití při velkých úklidech domovů 
a kostelů před svátky, jako jsou například 
Velikonoce a Vánoce. Všichni se usnesli, 
že ve voňavém prostředí se žije příjemně. 
Zlato – poslední dar – děti prozkoumaly 
velmi do hloubky. Pod mikroskopem ob-
divovaly lesklý povrch, ve vodě zjistily, že 
neplave, a v mrazáku, že přejímá teplotu 
okolí. Písmena K, M, B jsme s dětmi napsali 
za zpěvu tříkrálové koledy na všechny dve-
ře v budově mateřské školy MŠ II. 
Díky dětské zvědavosti a přirozené touze 
po vědění si děti užily svátek Tří králů ne-
tradičně a budou si symboly tohoto svátku 
navždy pamatovat.  

Paní učitelky ze Sluníček

Malá technická univerzita v MŠ Mukařov
V roce 2020 probíhají v naší školce pro-
jektové dny „Malá technická univerzita“ 
v oblasti podpory společného vzdělávání 
a rozvoje klíčových kompetencí dětí, které 
jsou hrazeny z Projektu Šablony II.

Co je to Malá technická univerzita?
Nejen pro předškoláky je připravena sérii 
hravých setkání: Malou technickou univer-
zita (MTU). Cílem projektu Malá technická 
univerzita je, co nejdříve a na základě přiro-
zené hravosti a poznání světa kolem sebe, 
vzbudit zájem dětí i pedagogických pracov-
níků o technické obory. Prostřednictvím 
programu MTU se pěstuje v dětech vztah 
k reálnému světu a přispívá k rozvoji tech-
nického vzdělávání již u předškolních dětí. 

Projektové dny pro MŠ Mukařov 
 � dopoledne plné polytechniky pod vede-
ním odborníka z MTU

 � 10 technicky orientovaných témat ze 
světa kolem nás: Stavitel města, Malý 
architekt, Malý inženýr…  

 � vzdělávání hravou a zábavnou formou 
 � aktivity ve třídě i venku 

Co program dětem přináší? 
 + tvoření podle vzoru (součinnost oko-ru-

ka) i vlastní tvoření
 + individuální přístup
 + práci samostatnou i ve skupinách
 + rozvoj prostorové orientace a předsta-

vivosti
 + logické myšlení (analyticko-syntetické 

postupy, abstraktní převést v konkrétní)
 + koncentrace pozornosti a vnímání
 + procvičování hrubé a jemné motoriky
 + rozvoj komunikačních dovedností
 + hodnocení a sebehodnocení dětí

Vedení MŠ Mukařov

Letošní lyžařský výcvik se konal od 2. do 
8. února. Již podruhé jsme navštívili cha-
tu Jana (jak jinak!) v Rejdicích v Jizerských 
horách. Moc jsme těšili na útulné pokojíky 
a výbornou stravu. Vše předčilo naše oče-
kávání. Přivítala nás nově zrekonstruovaná 
chata, která byla připravena jen pro nás. 
I když se počasí zpočátku moc nevyzname-
nalo – hustě pršelo celé pondělí, napravilo 
to v dalších dnech. Do úterý napadlo sko-
ro 20 cm krásného nového sněhu. Snad 
díky počátečnímu počasí nebyla blízká 
sjezdovka příliš vytížena, a tak jsme ne-
museli u vleku dlouho čekat. Na svahu se 
nám věnovaly naše dvě instruktorky Jitka 
Z. a Markéta R., dva dny pak ještě mladý 
místní instruktor Richard W., zvaný žabák, 
protože byl celý v zeleném.

Během volného odpoledne jsme navštívili 
blízké Příchovice a Muzeum Járy Cimrmana, 
ke kterému patří i vysoká rozhledna. Až na 
vršek této rozhledny vylezli někteří z nás 
za doprovodu paní ředitelky.
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří tento 
kurz zorganizovali, a pak také panu správci 
Jardovi, který se o nás v chatě staral. Velké 
uznání zaslouží pan kuchař zvaný Koblížek, 
za jehož jídlo by se nemusel stydět žádný 
interhotel, který pro nás měl vždycky něco 
na přidání a skoro každý den čerstvě upe-
čenou buchtu, kterou si oblíbil hlavně Dan 
(stejně jako vloni).
Protože jsme v tomto místě moc spokojeni, 
sjezdovka je tak akorát a hlavně blízko, už 
teď se těšíme na příští rok.

Za účastníky kurzu Jana Novotná
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Druhou únorovou sobotu vypukl po osmé 
hodině večerní tradiční maškarní ples SDH 
Mukařov. Potěšila nás pozitivní odezva na 
kapelu Excelent a jsme rádi, že úroveň ta-
nečních schopností našich spoluobčanů 
rok od roku stoupá. Už to není takové to 
lidové „ho sem a hop tam“, ale při tangu 
jdou páry do odvážných kreací, dokonce 
dají jive či rumbu a nebojí se ani české pol-
ky. Jednoduše řečeno, hotový mukařovský 
StarDance.

Dlouhodobě pozorujeme stoupající ná-
vštěvnost a zdá se, že plesová sezóna v Mu-
kařově má tuhý kořínek. Pamětníci nás 
sice upozornili, že mukařovská sokolovna 
zažívala v minulosti i větší počet tancechti-
vých párů, ale doba se prostě změnila. Pro 
nás je fajn, že máme odpověď na otázku: 
„Co s načatým sobotním večerem?“

Děkujeme všem členům sboru i našim 
sponzorům, kteří nám pomohli organi-

začně tuto akci zajistit. Jsme nadšeni, že se 
ples líbil. Důkazem je plný sál spokojených 
občanů Mukařova a okolí. Nikomu nebylo 
z alkoholu špatně, alespoň ne v sokolovně, 
nestrhla se klasická šarvátka, nehořelo, 
ceny z tomboly nikdo neukradl a přehlídka 
Miss Mukařov se nekonala. Prostě úplný 
opak známého příběhu z filmu Miloše For-
mana Hoří, má panenko. 

Petr Doležel, SDH Mukařov, zastupitel

Jako už tradičně, i letos 14. února byli na školním plese stužkováni 
žáci devátých tříd. Tento slavnostní okamžik, který je prvním po-
myslným vykročením do „velkého světa“ za zdmi základní školy, 
si užily děti i jejich rodiče. 
A jelikož byl ples na sv. Valentina, nemohla chybět ani všudypří-
tomná srdce.

Dětský karneval

Hasičský maškarní ples 2020

Školní ples

V sobotu 15. 2. proběhl tradiční dětský karneval. Animá-
torka Katka děti bavila klasickými zábavnými aktivitami 
jako „jede jede mašinka“, „zlatá brána“, „rybičky“ apod. 
Pro všechny děti bylo připraveno profesionální malování 
na obličej zdarma a soutěžní stanoviště s úkoly (hod 
koulí do Cida, poznávání stínů Mimoňů, tvoření korunky 
a sněhuláka s Annou a Elzou, tvoření hračky pro pejska 
s filmem Tajný život mazlíčků a skok přes překážky na 
koni na tyči). 
Všechny děti si mohly zatočit kolem štěstí a odnést si tak 
pěkný dárek. Pro nejmenší návštěvníky byl připraven 
relaxační koutek s kobercem, fatboy pytli v ladovském 
duchu (čítárna ladovských knih, omalovánky a puzzle). 
I rodiče byli zabaveni jízdou v zahradním kolečku a pře-
nášením lentilek brčkem. 
Hned při vstupu děti obdržely ovoce od Tesco Říčany, 
koláčky od pana Frydrycha a omalovánky. Bylo připraveno 
i lehké občerstvení za lidové ceny včetně kvalitního espre-
sa a košíčku od cukrárny v Srbíně zdarma. Nechyběla ani 
promenáda v maskách a samozřejmě společná diskotéka.

Alžběta Peštová
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JAK A KDE SI PORADIT S DLUHY – Cesta k oddlužení je snadnější

Jak funguje MESOH

Každý máme nějaké svoje tajemství, v každé rodině je 
nějaké tabu, které není pro oči a uši známých, sousedů, 
natož veřejnosti. Zpoza zavřených dveří bytu či domu 
o nich žádné informace nejdou ven, a tak se o problémech 
dozvídají blízcí a pomáhající odborníci, až když je někdy 
docela pozdě. 
Platí to zejména u dluhů, obdobně jako u domácího násilí. Ne-
placením závazků se zpravidla nikdo nechlubí. Myslí si, možná, 
že vyrazí klín klínem, když si ještě půjčí. Aby mohl konečně začít 
splácet. Za elektřinu, za mobil, na splátku, která už měla být dávno 
zaplacená. A dluhy narůstají, dluhový kolotoč nabírá na otáčkách 
stále více. Těžko se z něho jen tak vystupuje. Zvlášť, když třeba 
dlužník přijde o práci, začne zlobit zdraví, rozpadá se rodina… 
Hrozí či přichází osobní bankrot, úpadek.
V roce 2017 bylo v Mukařově 86 dlužníků, proti kterým bylo 
vedeno 403 exekucí (téměř třetina dlužníků má více než tři až 
devět exekucí). Osm dlužníků je ve věku 18 až 29 let a dalších 
osm je starších 65 let. Průměrná výše jistiny, tedy částky, kterou si 
dlužník vypůjčil, je 1 228 756 korun. Pro mnohé nepředstavitelná 
částka, kterou ještě výrazně navyšují úroky, penále, smluvní po-
kuty počítané až do zaplacení. Uváděné údaje jsou z roku 2017. 
Aktuální zadlužení na úrovni obcí zatím Exekutorská komora ČR 
nezpřístupnila. Stejně tak se ze stránek www.mapaexekuci.cz 
nedozvíte, kolik z mukařovských dlužníků chce z dluhové pasti 
uniknout se ctí, a zda ví jak.
Jednou z cest, a jedinou legální, je komunikovat s věřiteli a exeku-
tory, řádně splácet podle splátkového kalendáře. Snažit se navýšit 
svoji příjmovou stránku, zredukovat svoje výdaje a nezadlužovat 
se. Řešit svůj dluh, nebo jak říká insolvenční zákon, peněžitý zá-
vazek, který se může stát za určitých okolností úpadkem. 
Podle uvedeného zákona (zák. č. 182/2006 Sb.) je v úpadku dluž-
ník, který má více věřitelů, peněžité závazky po dobu delší než 
30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopný plnit, a je 
tak v platební neschopnosti. V ní se může ocitnout dlužník, který 
zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo 
je neplní po dobu delší tří měsíců, nebo není možné dosáhnout 
uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek dlužníka 
výkonem rozhodnutí nebo exekucí. Fyzickým osobám, které ne-

mají dluhy z podnikání, zákon umožňuje řešit dluhy oddlužením 
(§ 389 insolvenčního zákona, dále jen IZ). Pro podnikající subjekty 
je režim odlišný. Po novele účinné od 1. června letošního roku, je 
proces oddlužení při přípravě podání návrhu jednodušší, zejména 
pro důchodce starobní, invalidní s přiznaným důchodem II. a III. 
stupně, a vlastně i pro ostatní dlužníky. Je třeba např. prokázat 
příjmy za 12 měsíců před návrhem oddlužení a 12 měsíců po 
něm. Není hranice pro splacení minimálně 30 % dluhů během 
pěti let, jako to bylo před novelou. Doba pro oddlužení se dů-
chodcům zkracuje na tři roky. Stejná je i pro dlužníky, kteří za ni 
splatí minimálně 60 % dluhů.
Návrh oddlužení může podat pouze oprávněná osoba. Advokátu, 
notáři, exekutorovi či insolvenčnímu správci přísluší zákonná 
odměna, která se připočítává k dluhům. Akreditovaná nezisková 
organizace, např. říčanská kancelář Občanské poradny Cesty inte-
grace, o.p.s., návrh vypracuje bezplatně, podává ho v elektronické 
podobě (formulář je pro seznámení dostupný na www.justice.cz). 
Návrh musí obsahovat mj. podrobné informace o nesplácených 
dluzích, údaje o všech dlužníkových příjmech a jeho majetku atd. 
Insolvenční řízení zahajuje příslušný krajský soud dlužníka a v elek-
tronicky dostupném insolvenčním rejstříku zveřejní konkrétní 
vyhlášku ve věci. Zastavuje exekuce, úroky, penále. Pak probíhají 
téměř tři měsíce procedury, na jejichž konci je rozhodnutí o po-
volení oddlužení a je určený insolvenční správce, který proces 
dále řídí.
Konzultace v dluhovém poradenství nebo sepsání návrhu 
na oddlužení: Občanská poradna Cesty integrace, o.p.s., 
Masarykovo nám. 6/17, Říčany. Pro objednání: 312 315 284, 
721 516 274. Více info: www.cestaintegrace.cz. Je k dispo-
zici bezplatně díky podpoře Operačního programu Zaměst-
nanost a spolupráci s MAS Říčansko v rámci projektu 
„Cesta z dluhů na Říčansku“, číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/
0.0/16_047/0008979.

Již od října 2019 mají všichni účastníci systé-
mu komunálního odpadu v Mukařově mož-
nost čerpat výhody z Motivačního a evidenč-
ního systému pro odpadové hospodářství 
(MESOH). Ten je založený na principu EKO 
bodů, které se na konci načítacího období 
přepočítají na konkrétní slevu.
Standardní „MESOH rok“ se počítá od října 
do září. (Je to proto, aby byl čas přepočítat 
EKO body a schválit poplatky na následují-
cí rok.) V Mukařově jsme absolvovali zatím 
pouze pilotní dvouměsíční období říjen–lis-
topad 2019, a protože bylo příliš krátké na 
získání „běžných“ EKO bodů, bonus získali 
především ti, kdo aktivně vyplnili odpadový 
dotazník nebo inventuru stanoviště.
Aktuální „MESOH rok“ v Mukařově pokrý-
vá období od prosince do září, tj. pouze 11 

měsíců, a tudíž i maximální možný zisk EKO 
bodů není 120, ale pouze 110. 

Body lze sbírat v šesti různých kategoriích: 
třídění odpadu (BT), efektivní využívání 
nádob (BV), snižování produkce odpadů 
(BS), kompostování (BK), ekologické naku-
pování (BN) a zájem (BZ). Jelikož u každého 
kritéria je k dispozici pouze omezený počet 
bodů, pro získání optimální slevy je potřeba 
kombinovat body z více kritérií. 
Přesný popis určování počtu bodů najdete 
v Pravidlech MESOH u svého účtu v systému 
Moje odpadky nebo na webu obce. 

Zde jsou uvedené příklady, které ilustrují 
různé typy chování ve vztahu k odpadům 
a to, jak se odráží v bodování.

Programově ekologická rodina
Přemýšlí nad svou spotřebou a omezuje 
tvorbu odpadů tím, že potraviny nakupuje 
v bezobalovém obchodě, za což získá body 
za ekologické nakupování BN. Jelikož se ale 
vše nedá nakoupit bez obalů, má i odpad 
(plasty nebo papír), který vytřídí a získá za 
něj body za třídění odpadů BT, i když sotva 
polovinu z maximálního počtu. To ji ale ne-
trápí, ba naopak těší, protože díky tomu, že 
má celkově odpadů málo, získá plný počet 
bodů za snižování produkce odpadů BS. 
Bioodpad je jednou z hlavních složek, které 
běžně končí v popelnici. To ale u této rodiny 
neplatí, protože všechny rostlinné zbytky jak 
z kuchyně, tak ze zahrady, kompostuje. Tím 
si vyslouží maximum bodů také za kompo-
stování BK. Důsledkem kvalitního třídění 



a kompostování bývá prázdná popelnice. 
Díky tomu, že chce ušetřit práci popelářům 
a přistavuje popelnici ke svozu jen tehdy, až 
je plná, což je třeba i jen 1x za šest týdnů, 
získá za efektivní využívání nádoby plný po-
čet bodů BV. Navíc se ještě aktivně zajímají 
o odpady a navštěvují svůj odpadový účet, 
takže mají další body za zájem BZ.

Motivovaný senior 
Člověk, který leccos pamatuje a váží si věcí. 
Proto důsledně třídí odpady, díky čemuž 
získá víc než polovinu bodů BT. Jako většina 
starších osob, má i on méně odpadů. I když 
nemá sám přístup k internetu, našel si čas 
a zašel na úřad vyplnit odpadový dotazník, 
a i díky tomu může čerpat maximum bodů 
za snižování produkce odpadů BS. Na za-
hradě má pořádný kompost, kam je zvyklý 
vyhazovat všechny rostlinné zbytky. Připisuje 
si tak plný počet bodů za kompostování BK. 
I on má problém popelnici naplnit, a navíc 
s ní nechce zbytečně manipulovat, proto ji ke 
svozu přistaví jen občas, když je zcela plná. 
Tím si zajistí maximum bodů za efektivní 
využívání nádoby BV. Zajímá se i o to, jak 
získat body za zájem BZ – požádá vnuka, 
aby mu pomohl kontrolovat odpadový účet 
přes internet a přihlašuje se tam alespoň 
jednou za 3 měsíce. Ze zvědavosti si pořídí 
i kartičku Precyklátora a zajde do bezobalo-
vého obchůdku, kde si koupí něco zdravého 
a dobrého a získá i symbolický bodík za eko-
logické nakupování BN.

Kvalitně třídící rodina
Že kdo šetří, má za tři, platí i pro tuto rodinu. 
Nadprůměrný příjem ale zpravidla znamená 
i více odpadů ke třídění, nemají tudíž pro-
blém vytřídit maximální možnou slevu za 
třídění BT. Nedosáhnou už ale na maximální 
bonus za snižování produkce odpadů BS, kte-
rý sleduje celkový objem svezeného odpadu, 
ani na maximum bonusu BV, který sleduje 
objem vyvezeného směsného odpadu. Ob-
jem odpadu v černé popelnici však neroste 
nijak dramaticky, protože veškerý bioodpad 
končí na dvorku u slepic. Tím si rodina při-
píše pěkné body za kompostování BK. Aby 
se člověk měl dobře, musí se o věci zajímat. 
To platí v každém oboru, a především pak 
v motivačním systému. Tato rodina se zajímá, 
a to jí přineslo body za zájem BZ.

Průměrně třídící rodina
Dobře třídí odpad a získává pěkné body za 
třídění BT. Díky tomu, že to nepřehání s naku-
pováním balené vody, získá i nějaký bonus za 
snižování produkce odpadů BS. Na zahradě 
má bio popelnici, kterou plní trávou a listím, 
rostlinné zbytky z kuchyně ale většinou končí 
ve směsném odpadu, a to se negativně pro-
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Šestero pravidel pro nakládání s odpady 
1. Důsledně třiďte 

Nejen papír a plast, ale také bioodpad z kuchyně, kovové obaly, staré oblečení, baterie 
apod.

2. Využívejte nádoby efektivně 
Vystavujte nádoby (černé i barevné) ke svozu, až když budou plné. Zmenšujte objem 
vyhozených odpadků (rozkládejte obaly, sešlapávejte PET lahve).

3. Předcházejte vzniku odpadu 
Používejte vlastní tašky a sáčky, při nákupu vybírejte také podle způsobu zabalení, dříve, 
než něco hodíte do popelnice, zamyslete se, zda to nelze znovu využít. Nekupujte věci, 
které nepotřebujete a brzy skončí v koši. 

4. Kompostujte 
Kompostováním předcházíte vzniku odpadu. Optimální je, když to, co na zahradě vyrost-
lo, na ní i zůstane, stejně jako kuchyňský odpad.

5. Zjistěte si, které obchody v okolí jsou zařazené do programu Precykluj 
Za nákupy ve vybraných obchodech můžete získat slevu registrací zákaznické karty. 

6. Kontrolujte svůj odpadový účet  
Na webu www.mojeodpadky.cz můžete průběžně kontrolovat, jak probíhají svozy vašich 
nádob a do jaké míry využíváte potenciál motivačního systému. Případné nejasnosti včas 
konzultujte.

mítá do bonusu za kompostování BK a také 
do bonusu za efektivně využitou nádobu BV, 
protože ji zbytky potravin neúměrně zatěžu-
jí. Jelikož se o motivační systém zajímá tzv. 
bazálním způsobem, do odpadového účtu 
se podívali při zavedení systému, a pak na 
konci roku, aby zjistili, jakou mají slevu, je 
bonus za zájem BZ poloviční.

Hyper třídící rodina
Řídí se heslem čím víc, tím líp. To bohužel 
v systému MESOH neplatí. Aby získali slevu 
za třídění odpadů, vozí plastový odpad i od 
známých z nedaleké vesnice. Díky tomu mají 
maximální počet bodů za třídění BT. Velký 
objem tříděného odpadu se ale negativně 
promítl do bonusu za snižování produkce 
odpadů BS. Kdyby se občas podívali do svého 
odpadového účtu, mohli získat body za zájem 
BZ. Ale to hlavní, zjistili by, že v rámci MESOH 
se vyplatí věnovat pozornost i své popelnici 
na SKO a přistavovat ji ke svozu, až je zcela 
naplněna. Zbytečně vyvážená poloprázdná 
popelnice totiž negativně ovlivňuje bonus 
BV a bonus za kompostování BK. Ten samo-
zřejmě ani nemohla získat, protože nemá 
vyplněný odpadový dotazník.

Mladá zhýčkaná rodina
Na nic nemá čas a všechno si může koupit. 
Odpad třídí je na oko, aby je sousedi nemohli 
pomluvit. Občas vytřídí pytel PET lahví a je 
splněno. Popelnice, která stojí před domem 
a je obsluhovaná každý svoz, je příčinou toho, 
že ani pár bodů získaných za třídění odpadů 
BT nezůstane v odpadovém účtu této rodiny. 
Obsloužený objem a náklady na svoz po-
pelnic jsou tak vysoké, že není možné této 
rodině, dávat jakoukoli slevu. Ba naopak, díky 
těmto rodinám je třeba zvyšovat poplatek 
za odpady.

Rodina bez popelnice
Proto, aby se předešlo zneužívání systému, 
předpokládá se, že každý produkuje alespoň 
nějaký odpad. Domácnost, která na sebe 
nemá vázanou žádnou nádobu na směsný 
odpad, se tak automaticky stává „podezře-
lou“ a její produkce směsného odpadu se 
počítá z tzv. „průměrné veřejné produkce 
SKO“. Díky tomu taková domácnost nezíská 
žádné body BV, BS ani BK. Tvrdí, že žádný 
odpad neprodukuje, a tudíž ani netřídí odpad 
adresně, nezíská tedy ani žádné body BT.

S využitím materiálů Moje odpadky připravila 
Kateřina Čadilová

EKO body  
(maximální počet)

BT (24) BV (24) BS (30) BK (18) BN (18) BZ (6)
Součet 
(120)

Programově ekologická 
rodina

11 24 30 18 12 6 101

Motivovaný senior 18 24 30 18 2 6 98

Kvalitně třídící rodina 24 21 22 18 0 6 91

Průměrně třídící rodina 20 6 9 6 0 3 44

Hyper třídící rodina 24 0 0 0 0 0 24

Mladá zhýčkaná rodina 5 -5 0 0 0 0 0

Rodina bez popelnice 0 0 0 0 0 0 0
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Kalendář akcí
březen 2020

 � Příměstský tábor o jarních 
prázdninách v KKCM: plný 
tvoření, her a zábavy 
Termín: 2.–6. 3. 2020 
Cena: 1 000 Kč/týden/dítě

 � 11. 3. (středa) v 18 hod. Křeslo pro 
hosta v KKCM – Simona Nešpor – 
jógové semináře, pobyty ve tmě 
Tmaják, kurzy vegetariánského vaření, 
reflexní terapie a osobní poradenství 

 � 14. 3. 9–11 hod. Jarní bazárek v KKCM
 � 25. 3. v 18 hod. Zahradnická 
kavárnička s Františkem Polesným 
v KKCM

 � 29. 3. od 15 hod. Vynášení Morany – 
rodinná akce, sraz na návsi v Srbíně

DiPoNa – hotel u Sv. Huberta 
v Louňovicích

 � 7. 3. od 15 hod. Knížka Helča, 
soubor STRADEA

 � 22. 3. od 15 hod. O statečné 
Margitce, Bářino toulavé divadlo

Příčná 11, Mukařov
www.galerie-stara-skola.cz

Naděžda Kotrčová * výtvarnice 
Roman Kotrč * umělecký kovář

Výstava obrazů, ilustrací, kovaných plastik 
a šperků z ATELIÉRU a GALERIE 

z Velkých Popovic.

Setkání s autory v Galerii STARÁ ŠKOLA bude 
ve středu 11. 3. 2020 od 17 hodin.
Těšíme se na Vás, vstup zdarma.

29. 2. – 28. 3. 2020
Otevřeno: úterý 9–16, středa 9–19, sobota 9–12

Ptačí hodinka podruhé
Od roku 2019 probíhá v ČR pod záštitou 
České společnosti ornitologické každoroč-
ní sčítání ptáků. Ptačí hodinka je vědecký 
výzkum, otevřený každému, kdo se zajímá 
o přírodu a ptačí dění ve svém okolí. 
Cílem projektu je zjistit počet přezimujících 
ptáků a více o jejich chování, ale také zapojit 
širokou veřejnost do sčítání ptáků a vybudo-
vat tak vztah k ptákům a celkově k přírodě na 
základě vlastní zkušenosti. Podobně sčítají 
ptáky stovky tisíc lidí v mnoha státech světa.
Druhý ročník sčítání ptáků na krmítkách 
v ČR opět vzbudil velký zájem a zapojilo se 
přes 21 tisíc sčitatelů na 15 tisících místech 
(krmítkách), tedy více než minulý ročník. 
V okrese Praha-východ se sčítalo na 490 
místech a byla tu nejčastěji pozorována 
sýkora koňadra, vrabec polní, vrabec do-
mácí, hrdlička zahradní, sýkora modřinka, 
zvonek zelený a stehlík obecný.
Nezbývá než za Českou společnost ornito-
logickou poděkovat všem, kdo se zúčastnili, 
a těšit se na další ročník Ptačí hodinky. 
Věřím, že se zase připojí zase o něco více 
lidí a budeme získávat více dat pro kvalitní 
přehled o našem přezimujícím ptactvu.

Jakub Douša, člen ČSO a zastupitel

Pořadí Druh Počet

1
sýkora 

koňadra
2809

2 vrabec polní 2585

3
vrabec 
domácí

1427

4
hrdlička 
zahradní

1153

5
sýkora 

modřinka
977

6
zvonek 
zelený

673

7
stehlík 
obecný

653

8 kos černý 632

9 brhlík lesní 336

10
mlynařík 

dlouhoocasý
278

Za Josefem Březinou
Neměnnou pravdou je, že čas neúprosně letí 
a ti, které máme jaksi neodmyslitelně a au-
tomaticky spojeny s naší obcí, tu najednou 
nejsou. Dovolte mi proto malou vzpomínku 
na člověka, kterého ve spojitosti s Muka-
řovem takto vnímám a kterého si dovolím 
nazvat mukařovským patriotem.
Už moje nejrannější vzpomínky mají osobu 
pana Josefa Březiny spojenu s prací pro obec. 
Vzpomínám, že jsem ho na svých dětských 
toulkách po vsi potkával na každé stavbě, 
kterou obec v těch minulých letech realizo-
vala, ať již to byly stavby dešťové kanalizace, 
první asfaltování místních komunikací, stavba 
mateřské školy, nákupního střediska, nebo 
třeba přestavba hasičárny, rozšíření hos-
pody U Kostela a mnoho, mnoho dalších. 
Vzpomínek je za ta léta mnoho, ty nejsilnější 
mám ale na to, že kdykoli jsem za ním, už 
jako starosta obce přišel pro radu, vždy byl 

ochoten pomoci a poradit – a hlavně, vždy, 
i po desítkách let věděl, kde na půdě úřadu 
najít nějaký prastarý dokument, nebo do-
kázal přesně určit, kde se pod zemí nachází 
nějaké kabelové vedení, leckdy i přesto, že 
oficiální dokumentace říkala něco jiného. 
A tak jakkoli vím, že životní pouť každého 
z nás má určený čas, osobně cítím v jeho 
odchodu velkou ztrátu. Čest jeho památce.

Rudolf Semanský, starosta obce

Domov pro seniory kardinála Berana v Mukařově přijme do svého kolektivu 
pečovatelky. Odborný kurz není podmínkou, zájemce proškolíme. Nabízíme dobré 
pracovní zázemí, možnost vzdělávání, slušné platové podmínky a další zaměstna-
necké benefity. Možno na plný nebo zkrácený úvazek. Pro bližší informace volejte 
na tel. 737 282 812 nebo e-mail dsmukarov@praha.charita.cz. 

Jarní bazárek 
Dětské oblečení, obuv,  
sportovní potřeby, hračky, hry...
Sobota 14. 3. 2020 9–11 hodin
(prodávající již od 8 hodin)
Registrace prodávajících nejpozději 
do 10. 3. 2020
(počet prodejních míst je omezen)
Kontakt: Ing. Pavlína Srnová,  
tel.: 776 699 837, e-mail: pavli@srna.info
Registrační poplatek  
pro prodávajícího je 50 Kč.
Těšíme se na Vás!
Vstup volný
KKCM, Příčná 61, Mukařov
www.kkcm.cz


