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Po vynucené pauze jsme přivítali nové občánky 
Mukařova, Srbína a Žernovky
Vítání nových občánků je v Mukařově už letitá tradice. Letos jsme měli tu čest pozvat více než dvacet novopečených maminek 
a tatínků se svými potomky. Jarní termín musel být kvůli všeobecné karanténě zrušen, proto jsme mezi oslavenci měli i několik 
ročních batolat. Profesionální fotografie pořídil Rudolf Flachs.

V posledních letech probíhalo vítání vždy 
v prostorách základní školy, za aktivní účasti 
jejích žáků, kteří se na slavnosti podíleli krát-
kým kulturním programem. Na jaře jsme 
doufali, že vše doženeme v říjnu. Když ale za-
čalo být hned zkraje září zřejmé, že se situace 
může brzy výrazně zkomplikovat, narychlo 
jsme svolali vítání bez programu a poprvé 
pod širým nebem. Díky ještě letnímu počasí 
ale pořadatelé a snad ani hosté nelitovali. 
Účast byla velká a atmosféra moc příjemná.

Za pomoc s opravdu bleskovou přípra-
vou děkuji členkám Kulturního a sociálního 
výboru – Kláře Balínové, Kláře Holické, Petře 
Batók a Daně Gaždové, za asistenci na mís-
tě Ondřeji Jakobovi, za moderování Jakubu 
Doušovi, za nepostradatelnou spolupráci 
kronikářce obce Jaromíře Pokorné a za pro-
mluvu i předání pamětních listů starostovi 
Rudolfu Semanskému.

Všem nově či nedávno narozeným  
občankám a občanům přeji, aby se jim  

v Mukařově, Srbíně či Žernovce líbilo a aby 
zde spolu s rodiči prožili krásné a pokud 
možno bezstarostné dětství. 

Těm, kdo se akce zúčastnili, připomíná-
me, že na ně na obecním úřadě čekají pro-
fesionální fotografie na papíře i v digitální 
podobě. Malé dárky máme i pro všechny, 
kdo se na akci, ať už z jakýchkoli důvodů, 
nedostavili.

Kateřina Čadilová, místostarostka  
a předsedkyně Kulturního a sociálního výboru
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O čem se jednalo na zářijovém zastupitelstvu?
Velkým tématem zasedání Zastupitel-

stva obce Mukařov, které se konalo 8. září, 
bylo opět navýšení kapacity ZŠ Mukařov. 
Starosta rekapituloval vývoj přijímacího řízení 
do prvních ročníků ZŠ Mukařov, v němž se 
o návštěvu ZŠ Mukařov ucházelo výrazně 
více dětí, než kolik dovoluje přijmout kapacita 
školy a než jaké jsou prostorové možnosti. 
Děti byly k přijetí vybírány na základě kritérií 
doporučených Obcí jako zřizovatelem školy, 
rodiče části nepřijatých dětí podali proti roz-
hodnutí o nepřijetí odvolání, někteří dokonce 
dvakrát. Tyto děti (celkem 18) byly ke školní 
docházce přijaty rozhodnutím Krajského úřa-
du Středočeského kraje, a to bez ohledu na 
platnou kapacitu základní školy. Rada obce 
pokládá tento krok za protizákonný a schvá-
lila podání správní žaloby proti rozhodnutí 
Krajského úřadu Středočeského kraje. 

Po delší diskusi se zastupitelstvo obce 
usneslo rozhodnutí o navýšení kapacity ZŠ 
Mukařov odložit na dobu, kdy bude znám vý-
sledek správní žaloby obce na krajský úřad ve 
věci zrušení rozhodnutí ředitelky ZŠ a přijetí 

žáků k základnímu vzdělávání do ZŠ Mukařov 
nad stanovenou kapacitu školy.

V dalších bodech se zastupitelstvo obce 
mimo jiné usneslo či schválilo: 

 � odkup pozemků od Římskokatolické 
farnosti Říčany (pozemky komunikací v Obec-
ní ulici a jejím bezprostředním okolí, které 
obec potřebuje pro řádnou péči o ně), cel-
ková cena za odkup pozemků je 110.640 Kč;

 � darovací smlouvu s vlastníkem ul. Šíp-
kové v Srbíně na předání komunikace do 
vlastnictví obce;

 � finální znění kupní smlouvy na vodo-
vod v lokalitě BI 34 a BI 35 Žernovka, 

 � záměr požádat o dotaci na kompenzaci 
nucené těžby dřeva napadeného kůrovcem;

 � prodej pozemku – ul. Nad Vysokou 
do majetku obce vč. v ní uložených sítí za 
symbolickou cenu 100 Kč;

 � zastupitelstvo obce schválilo návrh  
novely Řádu veřejného pohřebiště obce;

 � p. Mádr vyzval starostu Semanského 
k uhrazení škody způsobené jeho údajným 

nedbalým jednáním, které vyústilo v udělení 
pokuty obci od státního oblastního archívu, 
po diskusi napříč zastupitelstvem došlo na 
protinávrh, v němž má zastupitelstvo pověřit 
vedení obce zadáním právního posouzení 
míry osobní odpovědnosti starosty ve věci 
výše zmíněné pokuty, toto usnesení však 
nebylo po patovém hlasování přijato, sta-
rosta Semanský se nezříká odpovědnosti za 
chod úřadu, nicméně sám neumí posoudit 
míru svého osobního zavinění v této věci 
a vysvětlil, že pokuta se týkala především 
nedodržení lhůt, v nichž se mají archivní 
dokumenty skartovat nebo předat archivu, 
a to včetně obecních kronik; ačkoliv p. Mádr 
kontroval, že si nechal vypracovat vlastní ana-
lýzu míry osobního zavinění starosty v dané 
věci, usnesení přijato nebylo;

 � uzavření darovací smlouvy na věnování 
plastiky zobrazující kardinála Josefa Berana; 

 � starosta informoval, že zastupitel  
Robert Hegyi rezignoval na mandát zastupi-
tele z časových důvodů, nahradila jej Alena 
Semanská. Štěpán Januszek

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, nacházíme 
se v polovině volebního období 
zastupitelstva obce, jsou za námi 
dva roky činnosti a tak je určitě 
na místě se ohlédnout, co se zde 
za ty dva roky podařilo, případně 
nepodařilo, a jaké jsou plány do 

druhé poloviny čtyřletého období.
O činnosti zastupitelstva i úřadu jste sice pra-

videlně informováni na stránkách zpravodaje, 
případně na webových stránkách obce, nové 
informace však překrývají ty starší. Samozřejmě 
nepochybuji, že si míst kolem sebe všímáte, ale 
možná je dobré si některé věci připomenout.

Rád bych znovu zmínil (vím, že již po několi-
káté) dokončený vodovod v Srbíně a v Žernovce, 
co do finanční náročnosti zatím největší investiční 
akci obce, v hodnotě více než 50 mil. Kč. Větší část 
nákladů pokryla dotace Státního fondu životního 
prostředí, i obec však musela ve svém rozpoč-
tu najít více než 10 mil. Kč, a možné to bylo jen 
díky dobrému hospodaření obce a samozřejmě 
skvělé práci finančního výboru. Především se 
však naši občané dočkali tolik očekávané kvalitní 
pitné vody. Navíc se v rámci výstavby podařilo na 
některých místech zcela rekonstruovat a opravit 
místní komunikace a také, hlavně v Žernovce, 
připoložit vedení kanalizace, které nám výrazně 
zjednoduší její výstavbu v následujícím období. 
Asi víte, že již v době výstavby vodovodu jsme 
totiž intenzivně jednali o získání další dotace, na 
výstavbu kanalizace a čistírny odpadních vod. 
Tato jednání byla nakonec úspěšná, obec letos 
v létě získala od téhož fondu ŽP dotaci ve výši 
120 mil. Kč a zřejmě již na jaře 2021 se tak začne 
s výstavbou kanalizace a ČOV v Srbíně.

Další úspěšně získanou dotací ve výši cca 
4 mil. Kč byla dotace na chodník podél ulice Praž-

ská, jehož výstavba proběhla na jaře a začátkem 
léta letošního roku. V současné době tak mohou 
pěší bezpečně využívat chodník v celé délce, podél 
této frekventované silnice.

No a zatím poslední získanou investiční dotací 
je projekt plošné opravy povrchu v ulici Spojovací 
v Mukařově, která proběhne ještě letos.

Dotačních výzev je samozřejmě vícero, ale po-
kud se o dotaci chceme ucházet, musí k její žádosti 
být připraven kvalitní projekt. Naštěstí projektů, 
které bychom chtěli uvést v život, máme připra-
veno dost. Namátkou zmíním například náves 
a park v Mukařově, rekonstrukci budovy bývalého 
pohostinství v Srbíně na kulturní a společenský 
dům, revitalizaci veřejného prostoru v Žernovce 
u restaurace, úpravu návesního rybníka v Srbíně 
nebo opravu ulice Obecní v Mukařově.

Z připravovaných nebo chystaných projek-
tů chci zmínit i záměr modernizace a přístavby 
budov ve školním areálu, stejně jako záměr vy-
budovat zde novou sportovní halu. V loňském 
roce bylo sice formou nafukovací haly zastřeše-
no venkovní sportoviště u školy, takže děti mají 
kde cvičit i v nepříznivém počasí, ale je jasné, že 
s komfortem zděné budovy to nelze srovnávat. 
I tak nás těší, jak hodně je tato hala využívána 
zájemci i ve večerních hodinách.

Ohledně budov školy je situace trochu slo-
žitější. Jako zřizovatel základní školy přestáváme 
a ani nemůžeme stačit reagovat na zvyšující se 
počet obyvatel v okolních obcích, a tak, pokud 
nechceme, aby naše děti byly ve třídách nacpány 
„jako sardinky“, museli jsme sáhnout k tvrdému 
opatření a zrušit spádovost pro okolní obce. Že 
to nadělalo spoustu zlé krve, asi není třeba zmi-
ňovat. Chápu těžkou situaci rodičů, ale rozhodně 
do této pozice nemůžeme postavit naše rodiče 
– občany naší obce. 

Plánovaná modernizace a přístavba tak ne-
předpokládá další navýšení kapacity, ale naopak 
spočívá zejména ve zkvalitnění prostředí a také 

vybudování speciálních a odborných učeben. 
O ty původní, které byly v nové budově základní 
školy, jsme totiž přišli právě v důsledku náporu 
vysokých počtů dětí, neboť musely být změněny 
na řadové učebny.

Je dobré zmínit, že v naší obci se snažíme 
stavební boom udržet v rozumných mezích, i když 
jsme občas o krok pozadu za kličkami Stavebního 
zákona, kde „co není zakázáno, je povoleno“. I pro-
to jsme v loňském roce schválili změnu územního 
plánu obce, která mnohem lépe reguluje pravidla 
výstavby v našich obcích, což považuji za další 
úspěšný počin v tomto volebním období.

A také samozřejmě nemohu nezmínit práci 
výborů a komisí a jejich členů. Je dobře, že u větši-
ny  jejich zájem nevyprchal spolu s předvolebním 
nadšením, a mají i po dvou letech chuť praco-
vat. Za to chci poděkovat, ať již se jedná o výbor 
Finanční, Sociální, Stavební, Školský, Výbor pro 
veřejný pořádek, Životní prostředí nebo Komise 
pro rozvoj školy, která se věnuje právě zmiňova-
ným potřebám škol.

Z mého pohledu neméně důležitý je i kul-
turní a společenský život, který se v naší obci 
snažíme dlouhodobě udržovat a rozvíjet. Trvale 
podporujeme místní aktivní spolky a organizace, 
případně se sami na organizaci akcí pro veřejnost 
s chutí podílíme.

V letošním roce nám to sice trochu kompli-
kuje hrozba šířícího se onemocnění Covid-19, ale 
troufám si říci, že i v této době se ukazuje potřeba 
nebo přání našich občanů setkávat se a bavit se.  
Přesvědčilo mne o tom například Vítání občánků, 
nebo velmi povedená akce Dřevosochání a Pou-
ťový festival. Poděkování si však zaslouží všichni, 
kdo akce pro veřejnost v minulosti organizovali 
a v budoucnu zcela jistě i dále budou.

Jsem totiž přesvědčen, že „žít se svou obcí“ 
je velmi důležité.

Přeji Vám klidný a příjemný podzim
Rudolf Semanský, starosta obce
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Škola přijala více dětí, zrekonstruovala podlahu 
a je připravena na případnou distanční výuku
Základní škola Mukařov využila prázdninové období pro rozsáhlejší práce ve vnitřních i vnějších prostorách areálu. Zároveň se 
kantoři připravovali na možnou variantu distanční výuky, kterou si již mohli vyzkoušet letos na jaře při celoplošném uzavření 
škol napříč republikou. O letních prázdninových přípravách, ale také o navýšené kapacitě školy jsme si povídali s ředitelkou 
ZŠ Mukařov Janou Novotnou.

Prázdniny utekly jako voda a sotva skončil 
jeden výjimečně náročný školní rok, vzá-
pětí začal nový. Lišily se v něčem letošní 
přípravy na jeho zahájení?

Každý rok o hlavních prázdni-
nách probíhají ve škole práce 
s úpravou prostor pro nový 
školní rok. Letos tyto pravidel-
né práce proběhly již na jaře, 
v době celostátního uzavření 

škol. Vznikl tak prostor pro práce rozsáh-
lejší a složitější. Byla tedy zrekonstruována 
podlaha v hale hlavní budovy, která si o to 
říkala již pár let. Novou podobu dostaly také 
všechny dveře ve staré budově a prokoukly 
sokly a zábradlí. Stará budova se prosvětlila 
a trochu omládla.

Trochu odlišná byla i příprava učitelů a ce-
lého personálu naší školy. Provozní zaměst-
nanci byli poučeni a připravováni na provoz 
spojený s nebezpečím nemoci covid-19. Jídel-
na byla nově vybavena zásobníky na příbory 
a džbány na pití na každý stůl. Zaměstnanci 
úklidu byli proškoleni v oblasti dezinfekce 
prostor a dohledu nad úklidem, abychom 
udělali vše pro umožnění normální výuky 
a co nejvíc oddálili možná opatření z hledis-
ka přímého výskytu nemoci. V této oblasti 
se musí také orientovat všichni pedagogičtí 
zaměstnanci. V letošním roce je kladen veliký 
důraz na dohledy nad žáky, ať je to na chod- 
bách během přestávek a volných hodin, tak 
přímo v jídelně, kde vlastně dozoruje každý 
z pedagogů a každý den, jinak to nejde. Řekla 
bych, že se všichni zhostili těchto povinností 
velmi zodpovědně a patří jim za to dík.

Další změnou a činností navíc oproti pra-
videlným náročným přípravám na nový škol-
ní rok je pak příprava na možnou distanční 
výuku, která je v tomto roce pro všechny děti 
povinná, pokud nastane. Učitelé byli proško-
leni tak, aby byla tato výuka pokud možno 
jednotná, a v těchto dnech zároveň probíhá 
celkový průzkum, aby byla i pro všechny naše 
děti dostupná. Samozřejmě všichni doufáme, 
že k této variantě nedojde, a pokud už ano, 
že nebude dlouhodobá. Připravenost je však 
důležitá pro všechny.

Kapacita školy zůstala od uplynulého 
školního roku nezměněna, mohlo tedy 

nastoupit 660 dětí. Byla tato kapacita sku-
tečně naplněna? A kolik dětí, respektive 
jejich rodičů, se muselo poohlédnout po 
jiné škole v okolí? 
Kapacita školy byla zcela naplněna již na 
konci minulého školního roku, i když zápis 
ještě nebyl dokončen. V květnu 2020 bylo 
přijato 60 dětí a 66 odmítnuto, z nich 54 ze 
spádových obcí. Během prázdnin probí-
halo odvolací řízení, četná jednání vedení 
školy s rodiči nepřijatých žáků, vedení školy  
s Radou obce, se starosty okolních obcí i jed-
nání na KÚ Středočeského kraje. Ten také  
27. srpna 2020 rozhodl o přijetí dětí nad 
rámec kapacity školy. V současné době má 
tedy naše škola 673 žáků. 

Jaká témata se probírala na nedávné 
schůzi Školského výboru obce?
Školský výbor se schází téměř pravidelně 
každý měsíc. Řeší příjemná i méně příjem-
ná témata z oblasti školství v naší obci. Tím 
příjemným bylo potvrzení paní Mgr. Zuzany 
Tůmové ve funkci ředitelky MŠ, k čemuž jí za 
sebe blahopřeji. Dalším tématem pak byla 
připravenost MŠ a ZŠ na plnění manuálu 
MŠMT ve věci prevence před koronavirem. 
Projednávala se možnost celkové dezinfekce 
prostor, dále pak výše zmíněná připrave-

nost obou institucí na běžný provoz. Dalším 
bodem bylo pak proběhlé přijímací řízení 
do 1. tříd a problémy, které vznikly přijetím 
„nadkapacitních“ dětí – finanční i prostorové. 

Co byste popřála žákům, učitelům a za-
městnancům školy do nového školního 
roku?
Školní rok 2019/2020 začal klidně a příjemně, 
ale 2. pololetí nás zaskočilo všechny. Nikdo 
neměl zkušenosti s pandemií, nikdo nepo-
čítal s uzavřením škol a už vůbec ne na tak 
dlouhou dobu. Snad jediným pozitivním 
jevem na celé věci se stala skutečnost, že 
i pedagogové, kteří odmítali spolupracovat 
s počítačovou a digitální technikou, se začali 
na toto téma vzdělávat, tuto techniku použí-
vat a někteří si ji i oblíbili. Budeme tak lépe 
připraveni do budoucna, a to nejen v případě 
distanční výuky, ale v klasické výuce obecně. 

Ráda bych popřála všem dětem, jejich 
rodičům,  pedagogům i zaměstnancům ško-
ly hodně zdraví a co nejméně pracovních 
a osobních komplikací v této těžké době. 
Abychom se v budoucnu mohli všichni vě-
novat jen běžným radostem a starostem, 
které život přináší.

 
 Štěpán Januszek

Podlaha v hale hlavní budovy školy během rekonstrukce (vlevo) a nyní, v současném 
stavu po rekonstrukci (vpravo). 2x foto: ZŠ Mukařov
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Aktuality z mukařovské sociální poradny
Léto a dovolené končí a my všichni opět 

nasedáme do běžné rutiny, školně-pracov-
ního kolotoče. Letos to bude i nadále, jak 
všichni tušíme, jízda tak trochu po tmě a plná 
nejistot. Právě proto bychom rádi pro vás 
zůstali, a to nejen v této „rouškové“ době, 
jistotou a pomocnou rukou. Máme velkou 
radost, že se poradna dostává stále více 
do povědomí všech obyvatel našich obcí, 
vždyť jenom přes léto jsme mohli pomoci 
13 klientům. 

Díky zkušenostem z minulých měsíců 
a aktuální situaci bude poradna pokračovat 
i nadále převážně v terénu. Jsme takto více 
flexibilní a díky dnešním moderním možnos-
tem komunikace téměř kdykoliv k zastižení. 
Prosíme proto, abyste nás kontaktovali nej-
prve telefonicky nebo e-mailem, společně 
pak domluvíme další postup.

Naše práce je velmi závislá na sousedské 
či kamarádské všímavosti a spolupráci. Mno-
ho našich klientů žije v ústraní a my se o nich 

bez vaší pomoci nemůžeme vždy dozvědět. 
Stále více se nám stává, že se neozývají jen 
klienti samotní, ale i jejich sousedé či známí, 
a to je moc dobře. Máme radost, že i v této 
hektické a mnohdy anonymní době je u nás 
stále mnoho ochotných a všímavých sou-

sedů, že zde žijí lidé, kteří nejsou lhostejní 
k problémům druhých a snaží se pomoci. Tak 
jak dříve bývalo na vesnicích zvykem. Vždyť 
ono leckdy stačí třeba jen předání kontaktu 
či zmínka tomu, kdo něco potřebuje a neví si 
rady. I tohle funguje a pro nás je to ta nejlepší 
zpětná vazba pro naši práci.

Děkujeme všem z vás, kteří jste pomohli, 
pomáháte a podporujete nás. Zvláště děku-
jeme panu Petru Březinovi za jeho výraznou, 
a přesto nezištnou pomoc s řešením nepříz-
nivé sociální situace jednoho z našich klientů. 
Dále pak i těm, kteří pomáhají již dlouho  
a pro veřejnost zůstávají skryti. Vážíme si 
toho. Děkujeme a přejeme všem krásné 
a pokud možno bezproblémové dny.

Za poradnu,  
Mgr. Klára Holická

socialni.sluzby@kkcm.cz

Foto: Kateřina Čadilová

Mikroregion neboli Svazek obcí Ladův kraj 
asi nemusíme dlouze představovat. Vznikl na 
základě smlouvy starostů 24 obcí již téměř 
před dvaceti lety s cílem společného rozvoje 
cestovního ruchu, kultury a propagace. Vý-
znamný region rozkládající se mezi Prahou 
a řekou Sázavou se nazývá podle jedné z nej-
větších osobností české kultury, oblíbeného 
malíře a spisovatele Josefa Lady. Autor zná-
mého kocoura Mikeše a dalších mluvících zví-
řátek, vodníků, víl a také výtvarného ztvárnění  
Haškova dobrého vojáka Švejka, čerpal svou 

inspiraci z kraje kolem rodných Hrusic po celý 
život. Návštěvníkům tento region s romantic-
kou kopcovitou krajinou nabízí řadu kultur-
ních, historických a přírodních zajímavostí.

Bohužel převážně v jarních měsících však 
byly možnosti kulturního či společenského vy-
žití v Ladově kraji z důvodu epidemie značně 
omezené. Dobrou zprávou však je, že mini-
málně v létě se vše pomalu začínalo vracet 
do starých kolejí.

Například říčanské Muzeum, Kultur-
ní centrum v Kamenici, zámek Berchtold 

v Kunicích, Lesní Lázně ve Zvánovicích, 
areál Šibeniční vrch u Mnichovic, Ondře-
jovská hvězdárna, pivovar Velké Popovice,  
Světická Oáza, Senohrabská plovárna i Jure- 
ček v Říčanech, samozřejmě i památník Josefa 
Lady a jeho dcery Aleny v Hrusicích a mnoho 
dalších podniků a institucí přichystaly pro ve-
řejnost přes letní měsíce vícero akcí. Probíhaly 
příměstské tábory pro děti, organizovaly se 
koncerty pod širou oblohou apod. Většina 
akcí však musela probíhat trochu jinak než 
obvykle, a to za dodržování přísnějších hygi-
enických opatření. 

V sobotu 22. srpna vyvrcholil na běžec-
kých závodech Pyšelský kopeček už 4. ročník 
Poháru Ladova kraje. Ze zřejmých důvodů se 
letos z plánovaných osmi závodů uskutečnilo 
pouze pět. Zrušen byl Štiřínský kros i Mnicho-
vická běhna, Jarní běh U kanálu byl přeložen. 
Pohár Ladova kraje pokračuje 5. ročníkem 
s plánovanými již devíti závody. Nově přibu-
de Svatomartinský běh u zámku Berchtold  
(Kunice–Vidovice). Termíny všech závodů jsou 
vždy včas zveřejněny na sociálních sítích a na 
www.laduv-kraj.cz. Neváhejte a běhejte! 

Jste srdečně zvání k probádání krásné-
ho a kulturně bohatého Ladova kraje, ať 
už jste místní nebo přespolní. Všichni jsou 
vítáni, tak ať je nám v Ladově kraji dobře! 
 www.laduv-kraj.cz

Hana Bolcková
Štěpán Januszek 

Vyrazte na procházku či na akci v Ladově kraji
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Střípky ze zastupitelstva a obecního úřadu
Je škoda, že se většina obyva-
tel nezajímá a to, co se děje 
na obecním úřadě a na zase-
dáních zastupitelstva. Všichni 
obyvatelé včetně těch, kteří 
zde mají rekreační objekty, by 

si měli uvědomit, že díky konání vedení obce, 
se snižuje kvalita bydlení v obci a obecní fi-
nance nejsou využívány ke zvyšování životní 
úrovně a rozvoji obce. Snad nejsem jediný, 
komu záleží na budoucnosti této obce.

Rád bych využil obecní zpravodaj k ne-
tendenčnímu, pravdivému a politicky neza-
barvenému informování, tak abych pomohl 
k prosazení rozhodnutí, která přispějí k roz-
květu obce.

Až půjdete na vycházku do okolních obcí 
(Louňovice, Štíhlice, Babice, Tehovec a Svo-
jetice), moc se nechlubte tím, že jste z Mu-
kařova. Především před mladými rodinami 
s dětmi. Víte, že zastupitelstvo Mukařova 
vypovědělo smlouvu o spádovosti školy 
velmi nestandardním způsobem. Ačkoliv 
obec měla závazné smlouvy s uvedenými 
obcemi, vedení obce se rozhodlo je vypově-
dět, v rozporu s dobrými mravy, etikou a dle 
mého názoru i v rozporu se zákonem. Toto 
rozhodnutí se nedá vysvětlit ani při bližším 
pohledu na kapacitní možnosti školy, neboť 
příslušné úpravy bylo možné provést.

Bohužel, proti tomuto rozhodnutí jsem 
byl pouze já sám. Mimochodem, dokážete se 
vcítit do situace rodičů, kterým přijde dopis 

o nemožnosti přijetí jejich dítěte do první 
třídy ve škole, která je místně spádová a do 
jiných ZŠ jej odmítají přijmout, protože do 
nich nespadá?

Znáte vůbec obec Mukařov? Víte, že se 
nejen v Kocourkově, ale i u nás vozí dříví do 
lesa? Víte že, Mukařov má tři areály sběr-
ného dvora?

Zjistil jsem to takto. Jistě vám neušlo, že 
bylo necitlivě pokáceno stromořadí smrků 
u budovy Příčná 61 (KKCM).Tato budova patří 
obci, takže i rozhodnutí o pokácení spadá 
do kompetence zastupitelstva obce, které 
to musí projednat a vyslovit s tím souhlas 
jako zástupce majitelů, tedy občanů obce. 
K tomu ale nedošlo! Údajně o to požáda-
la rada obce, ale ta k tomu nemá mandát.  
Takže rozhodnutí o pokácení stromů bez 
schválení zastupitelstvem bylo nelegální.

Zažádal jsem o informaci, jak bylo nalo-
ženo se dřevem z poražených stromů. Právo 
na informaci, jak bylo naloženo s majetkem 
obce, má kdokoliv z občanů, tudíž je možné 
si o ni kdykoliv zažádat. Správně fungující 
obec by však o tom měla veřejně informovat 
občany automaticky.

Dostalo se mi vysvětlení od starosty, že 
bylo přesunuto do sběrného dvora, a má 
být použito k vytápění. Vydal jsem se tedy 
do sběrného dvora, ověřit si, zda je tomu 
opravdu tak. Pracovník ve sběrném dvoře se 
podivil, o jakém dřevu hovořím a na otázku 
ohledně vytápění mi odpověděl, že si topí 

elektřinou, takže dřevo nepotřebují. Takže 
informace byla zjevně nepravdivá.

Vedoucí komunálních služeb Miroslav 
Veselý mi potvrdil, že dřevo bylo odvezeno do 
lesa a odtud se bude distribuovat zájemcům, 
kteří jej odkoupí. Požádal jsem tedy o kopie 
účtenek za prodej dřeva, které jsem do dnes 
neobdržel. Na určeném místě v lese žádný 
kmen neodpovídal průměrem stromům 
pokáceným u KKCM.

Na jednání zastupitelstva jsem přinesl 
tento bod a ponechal vyhodnocení této situ-
ace na úsudku zastupitelů. Vedoucí komunál-
ních služeb Miroslav Veselý mi s posměškem 
vysvětlil, že sběrný dvůr má přeci tři areály. 
Za prvé, sběrný dvůr, za druhé, kompostárnu 
na Čapíku a za třetí, pozemek v lese u Zelené 
cesty. Takže vlastně informace od starosty 
byla pravdivá? Kdo tedy lže? I nadále je pá-
trání po osudu dřeva z pokácených smrků 
u KKCM bezvýsledné. Takže potřebujete dře-
vo? Zavolejte na obecní úřad, dříví je v lese!

A víte, že důvodem pokácení těchto 
vzrostlých stromů je vybudování parkoviš-
tě u KKCM?

Považuji to za necitlivý zásah do veřej-
ného prostranství, který nebyl dostatečně 
promyšlený, protože takové stromořadí ne-
vyroste na lusknutí prstů a určitě bylo možno 
přijmout jiná citlivější řešení.

Pavel Mádr, zastupitel

V létě roku 2018 přišla na Obecní úřad 
Mukařov kontrola ze Státního oblastního 
archivu v Praze. Během kontroly bylo zjiš-
těno, že obec neprovádí některé činnosti, 
které jí nařizují zákony a měla tedy zjištěné 
nedostatky v určeném termínu napravit.

Při následných kontrolách se zjis-
tilo, že nedostatky napraveny nebyly. 
Oblastní archiv nedostatky vyhodno-
til jako přestupky a obci udělil pokutu  
90 000 Kč. (Příkaz s odůvodněním si mů-
žete přečíst na mých webových stránkách  
https://pavelmadr.webnode.cz)

Je zjevné, že vina padá na toho, kdo úřad 
řídí, kdo byl přítomen při kontrolách a byl na 

nedostatky ústně i písemně opakovaně upo-
zorněn, tedy na starostu obce. Člověk, který 
je ve funkci již 14 let, a měl by být zkušený 
komunální politik a jeho postoje činy a by 
měly být kvalifikované a znalost zákona by 
měla být samozřejmá, naprosto selhal. Sta-
rosta ani nevyužil možnost odvolání a pokuta 
byla zaplacena z obecního rozpočtu.

Ano, chybovat je lidské, ale pokud je 
někdo upozorněn opakovaně na závažné 
nedostatky a nenapraví je, nelze hovořit 
o momentálním pochybení, ale již mluvíme 
o nedbalosti a šlendriánu.

Dle zákona o obcích je obec povinna 
vymáhat škodu po tom kdo jí způsobil. Vůli 

obce naplňuje zastupitelstvo obce. V tomto 
případě má zastupitelstvo povinnost požado-
vat náhradu vzniklé škody. Předpokládám, že 
jste si nezvolili vaše zastupitele, aby dopus-
tili, že budou mrhány obecní prostředky na 
pokuty za nezodpovědné a nedbalé jednání 
zástupců obce.

Na 19. zasedání zastupitelstva jsem na-
vrhl, aby zastupitelstvo schválilo vymáhání 
škody obcí od toho, kdo jí způsobil, tedy od 
starosty Semanského.  Zastupitelstvo tento 
můj návrh odmítlo a nenaplnilo tak svou 
povinnost.

Pavel Mádr, zastupitel

Z cizího krev neteče aneb za koho obec platí pokutu?

Navštivte oficiální facebookovou stránku obce –
facebook.com/Mukarov



Dne 5. září se odehrálo poslední představení Letní divadelní 
aktivity. Herci z divadelního souboru VOJAN z Desné v Jizerských 
horách přivezli divákům bláznivou komedii Natěrač, kterou sou-
bor mimo jiné odehrál  na nejvyšší amatérské přehlídce – Jiráskův 
Hronov. Diváci se tedy bavili nejen vtipnou hrou, ale viděli také 
vynikající herecké výkony.  

Obdobně jako v loňském roce nebylo počasí nakloněno hraní 
na letní scéně. Některá dětská představení se odehrála s dětmi na 
jevišti – na účinkující nepršelo a kontakt s diváky byl velice blízký. 

Představení pro dospělé Hospoda na mýtince, které se pro silný 
déšť nemohlo odehrát, uvidí diváci v náhradním termínu 12. prosince 
v sále Hotelu u sv. Huberta. Deštěm byla poznamenána i premiéra 
domácího souboru Dipona. Představení Pár dní na zkoušku mohou 
diváci vidět 26. září od 19 hodin rovněž v Hotelu u sv. Huberta jako 
druhou premiéru.

Nezbývá nežli doufat, že rok 2021 bude pro hraní divadla na 
letní scéně příznivější.

Text a foto: Josef Pšenička
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Louňovická letní divadelní aktivita 2020

Rád bych touto cestou reagoval na článek 
„Jak na odpadní vody v obci?“ z minulého 
čísla Obecního zpravodaje. 

Likvidace odpadních vod je problém, 
který citelně zatěžuje rozpočty, a to hlavně 
v rychle se rozvíjejících obcích u velkých měst. 
Je nás tu stále více a během let se změnily 
i návyky a hospodaření s vodou v domác-
nostech. Dříve to bývalo hlavně biologické 
znečištění a nějaké ty mydlinky, ale dnes je 
podstatnou součástí odpadu hlavně znečiš-
tění chemické. Kdyby existovala jednoduchá 
a levná varianta, jak úspěšně řešit „recyklaci“ 
vodního odpadu ze stále více zastavěných 
území, určitě už bychom tento recept dávno 
znali a mohli se inspirovat u sousedních vsí.

Domovní čistírny odpadních vod (dále 
jako DČOV) jsou na trhu už více jak 25 let. 
Nechci nijak zpochybňovat jejich výhody (a že 
jich mají hodně), ale je potřeba si uvědomit, 
za jakých podmínek se jejich užití tam či ji-
nam hodí a za jakých ne. DČOV jsou vodním 
dílem a o jejich schválení k provozu rozhodují 
hlavně vodoprávní úřady, nikoli obce. Každý, 
kdo si někdy vyběhával povolení k používání 
DČOV, moc dobře ví, jaké je to martyrium. 
Certifikáty, vyjádření povodí Labe, Vltavy, 
vodoprávního úřadu, hydrogeologický po-
sudek, souřadnice podle Křováka atd. Navíc 
každá z těchto institucí mu dává najevo, že 

to má být jen dočasný stav, tedy do doby 
zhotovení kanalizace v obci. Vrchnost bo-
hužel domovním čističkám moc nedůvěřuje 
a preferuje hlavně kanalizace. Kdyby obec 
s nápadem lokálních čističek přišla, silně 
pochybuji, že by u výše uvedených institucí 
našla podporu a konečný souhlas. 

Sám používám na Žernovce domovní 
čistírnu od roku 2014 a považuji ji za jednu 
z nejlepších investic, jakou jsem kdy udělal. 
Je ale potřeba si uvědomit, že krom značných 
pozitiv přináší toto zařízení svému majiteli 
i několik povinností, starostí i omezení. Čty-
řčlenná rodina může denně vyprodukovat 
cca 500 litrů splašků. Když se uživatel o čis-
tičku dobře stará, dopřává jí servis (ideálně 
si umí řadu technických problémů vyřešit 
sám) a správně odkaluje, získává takto cca 
2–3 m3 užitkové vody týdně. Když je k tomu 
velký pozemek, stromy, keře a suché léto, je 
to vše velký přínos. Mně takto čistička zachrá-
nila již několik stromků. V zimě ale nelze tak 
snadno vodou zalévat, a proto musí být velká 
retenční nádoba i vsakovací jáma. Když je na 
pozemku potok, je vše mnohem jednodušší. 

Představme si ale klasickou ulici v obecní 
zástavbě, kde má každý malý kousek zahrád-
ky bez potůčku a denně potřebuje na malém 
prostoru „rozlít“ 300–500 litrů vody. Nako-
nec bychom tu měli další ulice „Na moklině“. 

DČOV se opravdu všude nehodí, a navíc by 
je ani na některých místech kompetentní 
úřady (nikoli obec) nepovolily. 

A to nezmiňuji zpracovávání či likvidaci 
kalu, a hlavně určitou kázeň při používání 
čističky. Majitel si musí dávat velký pozor, co 
lije do odpadu, a také jaký má poměr bio-
logického a chemického znečištění. Záleží 
hlavně i na tom, v jakém režimu rodina žije. 
Čistička potřebuje ke svému dobrému cho-
du hlavně to, aby si majitelé svoji „potřebu“ 
odbývali doma, a ne v práci nebo ve škole. 
Navíc tři pračky denně nebo každý den plná 
vana bublinek jí nemusí dělat vždy dobře. 
Když čistička správně nefunguje, protože 
si to majitel neohlídal nebo se o ni nestará, 
může se to dozvědět velmi brzo klidně celá 
ulice. V letním parnu nic příjemného. Lze na 
to pochopitelně nahlížet i z druhé strany – 
používání domácí čističky člověka více vycho-
vává k ohleduplnosti k životnímu prostředí, 
jako např. třídění odpadu. Model čistička 
u každého stavení by mohl dobře fungovat 
na vesnicích, kde není tak husté osídlení, 
ale to už dnes u nás na většině míst neplatí 
a v budoucnu bude situace ještě horší. 

Před pěti lety jsem se podobným 
tématem zabýval ve svém článku na  
www.martinholicky.co/voda 

 Martin Holický

Domovní čistička odpadních vod skutečně není (bohužel) 
vhodná pro každého



Naše zásahová jednotka se během letoš-
ních prázdnin rozhodně nenudila. Koncem 
června jsme vyráželi k nahlášenému požáru 
v jedné z mukařovských zahrad. Naštěstí 
se jednalo o planý poplach. Bohužel další 
zásahy byly skutečné a rozsáhlé. 

V úterý 7. července jsme v poledních ho-
dinách vyráželi k hořícímu autu na Vyžlovce. 
9. července v odpoledních hodinách jsme 
byli povoláni k rozsáhlému požáru řadového 
bytového domu v Říčanech. Zásah vyžadoval 
koordinaci pěti cisteren a vozidla s žebříkem. 
Tento zásah byl náročný i z důvodu použití 
dýchací techniky Při zásahu došlo v prosto-
ru s extrémně vysokou teplotou k přehřátí 
organismu jednoho našeho kolegy. Zároveň 
musel být ošetřen i obyvatel bytu, který se 
nadýchal škodlivých zplodin. Škoda byla vy-
číslena na 4 mil. Kč

Srpen byl relativně klidný. V sobotu 
1. srpna jsme byli povoláni k požáru v Březí 
a poslední prázdninový den jsme zasahovali 
v Louňovicích při požáru podkroví rodin-
ného domu. Vrátili jsme se na základnu do 

Mukařova a hned ráno 1. září ve 2:56 minut 
jsme byli povoláni k požáru dřevěného srubu 
v Tehově. Na uhašení se podílely okolní sbory 
z Tehova, Říčan, Žernovky, Babic, Mnichovic 
a Všestar. Ve srubu naštěstí nebyli žádní lidé, 
ale narazili jsme na dvě propanbutanové 
láhve, které musely být vyneseny a následně 
ochlazovány. Celý zásah probíhal v dýchacích 
přístrojích. Požár se podařilo lokalizovat až 
kolem páté hodiny ranní. Škoda na majetku 
dosáhla 8 mil Kč.

Další den, tedy 2. září došlo v Říčanech 
k požáru skautské klubovny, a to ve večerních 
hodinách. Požárem byla zasažena klubovna 
celá. Při zásahu nebyl naštěstí nikdo zra-
něn a škoda na majetku byla odhadnuta 
na 2 mil. Kč.

Využívám této příležitosti a chtěl bych 
stručně reagovat na některé trapné poznám-
ky uživatelů facebooku ohledně houkání 
sirény. Pokud zahouká siréna, není to z roz-
maru. Vždy to znamená, že máme zásah 
a musíme reagovat. Díky mobilním aplikacím 
dnes víme, co nás čeká, ale časová prodleva 

mezi sirénou a výjezdem zásahové jednotky 
je minimální. Pro vaši představu, pokud za-
houká siréna, máme zprávu v našem mobilu, 
všeho necháme – v noci i v pyžamu – dora-
zíme do hasičárny, oblečeme si zásahový 
oblek, vybavení a vyrážíme. Rozhodně to 
není pohodička či nějaká srandička. 

Petr Doležel,  
hospodář SDH Mukařov, zastupitel
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Prázdninové zásahy SDH Mukařov

Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce Mukařov byla socha kardinála Josefa Berana, kterou při letošním mukařovském 
Dřevosochání vytvořil sochař Martin Bořuta, věnována kostelu Nanebevzetí Panny Marie v Mukařově. Instalace za součinnosti 
technických služeb obce a faráře P. Konstantina (na fotografii netradičně ve sportovním), proběhla 25. září, před svátkem 
sv. Václava. -kca-

Kardinál Beran v mukařovském kostele
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Největší škola taekwondo 
v ČR startuje novou sezónu 

Škola Ge-Baek Hosin Sool začíná novou 
sezónu! Přijďte si zacvičit tradiční korejské 
bojové umění taekwondo! Jsme největší 
škola s nejpočetnější nabídkou tréninků 
po celé ČR. Jsme největší školou v Čechách 
i na Moravě s nejširší nabídkou tréninků.                                                                                           
V roce 2020 hodláme obhájit celkové ví-
tězství na Mistrovství České republiky a též 
patříme do nejlepšího a nejúspěšnějšího 
Střediska talentované mládeže v ČR. Při 
tréninku klademe důraz na originální 
hodnoty bojových umění, jimiž jsou zdvo-
řilost, čestnost, vytrvalost a sebeovládání, 
kromě toho se zaměřujeme na rodiny 
s dětmi. Zabýváme se také praktickou 
sebeobranou. Školu vedeme pod dozo-
rem korejského velmistra Hwang Ho 
Yonga, jako jediní v republice nově vyu-
čujeme i další korejská bojová umění 
taekkyon, gumdo a hoppae sool.
Přihlaste se nejlépe během září a října jako 
začátečník, ať Vám nic neunikne, jen u nás 
získáte zkoušky na vyšší pásek, členské 
známky a výbavu (dobok, lapa, chráni-
če) zdarma. Proto neváhejte a přidejte 
se k nám, bližší informace o trénincích 
uvedeme brzy na našem webu tkd.cz. 

Nikol Křížová, 
Ge-Baek Hosin Sool

Přihlaste děti na fotbal
TJ Sokol Mukařov vás srdečně zve na  
NÁBOR DĚTÍ DO FOTBALOVÉHO KLUBU
pro ročníky 2010, 2011, 2012, 2013  
a 2014. Ukázkové hodiny, kde si všichni 
mohou vyzkoušet jednoduchá fotbalová 
cvičení a podívat se na své vrstevníky, kteří 
se již fotbalu věnují, se konají  každou 
středu a pátek od 17 hodin na fotbalovém 
hřišti v Mukařově. 
Pro více informací kontaktujte Marka 
Podroužka na tel. 607 873 341.

Kalendář akcí KKCM  / říjen 2020
 � 10. 10., 9–11 hod. Podzimní bazárek Dětské oblečení, obuv, spor-

tovní potřeby, hračky, hry…

 � 15. 10., 18 hod. Křeslo pro hosta – Roman Vaněk
Popularizátor oboru gastronomie, odborný gastronomický poradce, autor kuchařských 
bestsellerů, moderátor, scenárista, publicista, průvodce rozhlasovými pořady, tvůrce 
internetových pořadů o gastronomii a zakladatel Pražského kulinářského institutu.

 � 25. 10., 15–17 hod. Dýňování + drakiáda 
Tradiční rodinná akce spojená s vydlabáváním dýní, pouštěním draků a opékáním 
buřtíků v Srbíně u dětského hřiště.

Mateřské centrum KKCM pořádá Tanec s miminky i pro těhotné

Kurz je určen pro maminky s miminky v náručí či v bříšku, které se chtějí naučit lépe 
vnímat své tělo a jeho potřeby, dopřát si chvilku jen pro sebe, naladit se na své mi-
minko a navázat s ním silnější kontakt.  Přihlásit se můžete v jakékoli fázi těhotenství 
nebo s miminkem po ukončeném šestinedělí, případně i se starším dítětem. Přijďte 
se naladit na sebe a své miminko, ať už ho máte ve svém objetí či v bříšku, a společně 
rozeznít tóny a rytmy vašeho těla.

Termín konání kurzu je středa od 11:00 do 11:55 hodin.
Cena lekce je 90 Kč / dítě (možno zakoupit permanentku na 10 vstupů za 600 Kč).
Nutná rezervace míst. Informace a přihlášení na www.kkcm.cz nebo na tel. 602 361 334.

Galerie Stará škola / říjen 2020

 � 6.–28. 10. – Barevné dřevoryté obrazy – Pavel Kůla – dřevorytec a malíř.
Otevírací doba galerie: úterý 9-16 hodin, středa 9-19 hodin a sobota 9-12 hodin. 
Těšíme se na vás.

Taneční v Mukařově zahajují svoji 8. sezónu
Tanec nás baví. Možná ještě víc, než tančit, nás baví tanec učit. Před první hodinou 
nového kurzu jsme vždycky zvědaví, jaká skupina tanečníků se na parketě sejde, kolik 
z nich si tanec oblíbí tak, že jim nebude stačit úvodních 10 lekcí, ale budou se chtít učit 
i v dalším pololetí, případně v dalších letech. Co taneční kurzy mohou přinést právě vám? 
Naučíte se taneční kroky v různých tancích, budete mít pravidelný pohyb, poznáte nové 
lidi, budete se bavit.
Na začátku října se rozbíhají nové kurzy, pokud ještě nejste přihlášeni a chtěli byste se 
připojit, přihlaste se do kurzu na stránkách taneční školy www.astra-praha.cz, nebo 
přijďte přímo do hodiny a domluvíme se na místě. Cena kurzu je 3 200 Kč za pár / 10 lekcí.

Kurz pro nové páry – začátečníky je v Hostinci v Doubku ve čtvrtek 19:00 – 20:45.
Kurzy pro pokročilé páry jsou v mukařovské sokolovně v neděli od 16:00 (mírně  
pokročilí) a od 17:45 (pokročilí).

Děkujeme všem tanečníkům za přízeň a těšíme se na společné chvíle na parketu!

Viktor a Lenka Macháčkovi


