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S rekordní účastí jsme v Mukařově volili  
nové krajské zastupitele na období 2020–2024

Do zastupitelstva Středočeského kraje se volilo celkem 65  
zastupitelů, z nichž mnozí svůj mandát obhajovali, ale objevily  
se také nové tváře, toužící po možnosti ovlivňovat dění v kraji. 

Celkovým vítězem voleb v kraji se stalo hnutí STAROSTOVÉ A NE-
ZÁVISLÍ se ziskem 22,21 % hlasů a 18 mandátů, druhá skončila ODS 
s 19,77 % a 16 mandáty, třetí hnutí ANO 2011 s 18,54 % a 15 man-

dáty, dále Česká pirátská strana 
se ziskem 14,41 % a 12 mandáty 
a své čtyři zastupitele získala také 
koalice Spojenců – TOP 09, Hlasu 
a Zelených se ziskem 5,89 %. 

Víceméně ihned po sečtení 
všech hlasů bylo jasné, že vlád-
noucí hnutí ANO s hejtmankou 
Pokornou Jermanovou půjde na 
příští čtyři roky do opozice a bude 
se tím pádem muset vzdát také 

hejtmanského křesla. Volební účast v kraji dosáhla celkových  
40,66 %, což je druhou nejvyšší účastí po krajských volbách v roce 
2008, kdy byla účast ještě o necelá dvě procenta vyšší.

Strany ve středních Čechách se již dohodly na složení nové 
krajské rady. STAN a ODS v ní budou mít po čtyřech křeslech,  
Piráti dvě a Spojenci pro Středočeský kraj jedno. Hejtmankou bude 
lídryně hnutí STAN Petra Pecková z nedalekých Mnichovic, jejím 
náměstkem bude Martin Kupka z ODS. 

V okrese Praha-východ odvolilo 60 771 z celkem 130 021 opráv-
něných voličů, volební účast tedy dosáhla 46,76 %.

Nás však zajímají především volební výsledky v samotném  
Mukařově. Z celkových 1861 oprávněných voličů dorazilo k ur-
nám 899 z nich a odevzdali celkem 885 platných hlasů. To činí  
souhrnnou volební účast v Mukařově 48,31 %, přičemž se jedná 
o nárůst o necelých osm procent oproti krajským volbám v roce 
2016. Zajímavostí také je, že od posledních krajských voleb, tedy 
za čtyři roky, přibylo v naší obci celkem 131 nových voličů – mnozí 
mladiství nabyli od té doby plnoletosti, ovšem značná část z tohoto 
počtu jsou naši noví sousedé. Štěpán Januszek

Ve dnech 2. a 3. října 2020 se po celé ČR konaly volby do zastupitelstev třinácti krajů. Volby do třetiny senátu se Mukařova 
tentokrát netýkaly. Krajské zastupitele si občané volí každé čtyři roky a u těchto voleb neplatí, že vítězem je strana či hnutí 
s nejvyšším počtem hlasů, nýbrž za faktického vítěze se považují ta politická uskupení, která utvoří nejpočetnější koalici.
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VÝSLEDKY VOLEB DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA 
STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2020 V OBCI MUKAŘOV

„Ještě jednou bych rád poděkoval naší volební komisi, která se 
svého úkolu zhostila na výbornou. A současně chci Františkovi 
Polesnému, Janu Rosenauerovi, Heleně Malegové, Evě Hrdličkové, 
Nadě Vyhlídalové a Aleně Semanské poděkovat i za to, že této 
práci byli ochotni věnovat svůj čas.“ 

Rudolf Semanský, starosta obceZdroj dat: irozhlas.cz

Mapka vítězných stran a hnu-
tí ve Středočeském kraji
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O čem se jednalo na říjnovém zastupitelstvu?
20. zasedání zastupitelstva obce se ko-

nalo v úterý 13. října a mělo k projednání 
řadu témat. 

Po všech administrativních záležitostech 
se začalo s projednáváním žádosti o souhlas 
se stavbou „Světa veteránů“ v Pražské ulici. 
Jedná se o investiční záměr, prvně předlože-
ný již na zasedání zastupitelstva obce v září 
2019, na výstavbu autodílny a výstavního 
pavilonu historických vozidel spolu s poly-
funkčním objektem s bytovými jednotkami.  
Nyní se projednával již upravený projekt, 
jehož původní podobu zastupitelstvo obce 
tehdy zamítlo. Původní záměr polyfunkčního 
domu se nově mění na penzion s deseti byty. 
Spolumajitelka firmy DAKAP, navrhovatele 
investičního záměru, doplnila, že většina po-
žadavků obce byla splněna, včetně souhlasu 
sousedů, ale záměr výstavby deseti bytů byl 
nakonec přehodnocen a upraven na penzion. 
Hlavní problém uvedl na pravou míru jeden 
z přímých sousedů dotčeného pozemku,  
na němž by měla stavba vyrůst. Uvedl, že 
svůj souhlas sousedé dávali k záměru domu, 
který jim byl majiteli pozemku prezentován 

jako stavba rodinného sídla majitelů pro je-
jich početnou rodinu, ne však pro penzion 
či bytový dům. Majitelé dotčených pozemků 
však vzhledem k tomu, že se dozvěděli, že 
využití plánovaného objektu je změněno na 
penzion a autodílnu, se cítí podvedeni majiteli 
pozemku, kterým svůj souhlas dali v dobré 
víře, že se jedná o výstavbu rodinného sídla. 
Obavu majitelů sousedících domů z neohle-
duplného komerčního využití objektu podpo-
ruje skutečnost, že celý areál byl zveřejněn 
v posledních dnech na realitních serverech 
k prodeji developerům, a to s již schváleným 
projektem na čistě komerční využití. Zastu-
pitelé po delší debatě souhlas se stavbou 
v prezentované podobě neudělili.

V rámci informativních bodů se zmínilo:
 � předběžné hodnocení prvního roku 

motivačního systému pro odpadové hospo-
dářství a doporučení pro další období;

 � informace o jednání se starosty okol-
ních obcí o spolupráci v oblasti odpadového 
hospodářství;

 � průběh jednání finančního výbo-

ru v otázce úpravy rozpočtové rezervy  
obce;

 � komise pro rozvoj areálu školy odsou-
hlasila zadání výběrového řízení na projek-
tanta nové tělocvičny a školní budovy;

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

 � kupní smlouvu, řešící majetkový převod 
některých vodovodních přípojek budovaných 
obcí během výstavby vodovodu v Žernovce 
a části Srbína, do vlastnictví majitelů připo-
jených nemovitostí, tyto přípojky nebyly do-
továny v rámci získané dotace a majitelé tak 
obci hradí nebo již uhradili náklady na přípoj-
ku, které odpovídají kupní ceně ve smlouvě;

 � rozpočtové opatření vycházející z ko-
rekce projednané na finančním výboru, které 
snižuje rozpočtovou rezervu obce z důvodu 
nižších očekávaných příjmů;

 � rozdělení 2. nadzemního podlaží 
v nájemním domě v Příčné ulici čp. 23 na 
3 byty a v přízemním bytě s provedením  
rekonstrukce a pořízením kuchyňské linky  
 – jedná se o obecní byty. Štěpán Januszek

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, 

tématem číslo jedna všech 
sdělovacích prostředků stále 
je nekontrolovatelně se šířící 
virové onemocnění covid-19, 
nebo přesněji řečeno, zvyšující 

se počet pozitivně testovaných občanů naší 
země. A i když tomu tak bohužel podle všeho 
ještě nějaký čas bude, nechci, až na jednu 
výjimku, psát přímo o tomto tématu, ale 
v souvislosti s ním se chci ještě vrátit k nedávno 
proběhlým volbám do Zastupitelstva Středo-
českého kraje. A to proto, že vám, kteří jste 
k volbám přišli, chci poděkovat nejen za to, 
že jste přišli v tak vysokém počtu, ale zejména 
proto, že jste dodržovali veškerá opatření, která 
byla v souvislosti s aktuální situací nařízena.  
Naše obec měla volební účast znovu, jako 
ve všech volbách, vysoko nad republikovým 
průměrem, a mne těší, že tento trend trvá.

Chci také poděkovat Základní škole 
Mukařov za možnost organizovat volby ve 
školní jídelně, zaměstnancům školy a jídelny 
pak za pomoc při přípravě volební místnosti, 
stejně jako technickým službám obce a TJ Sokol 
Mukařov pak za zajištění přístupu a večerní 
nasvícení cesty do volební místnosti.

Komu ale musím poděkovat nejvíce, je 
volební komise, která ve stížených podmín-
kách, jež letošní volby provázely, zvládla svůj 
úkol naprosto perfektně a profesionálně.  
A to přesto, že celou směnu museli absolvo-
vat s ochrannými hygienickými prostředky, 
a pochopitelně se zvýšeným rizikem.

Při mých návštěvách volebního štábu 
a kontrole průběhu voleb mne několikrát 
napadlo, jak bych řešil situaci, kdyby se 
z obavy o své zdraví do volební komise  
nikdo nepřihlásil. Vždy mne totiž trochu  
pobaví, kolik se před volbami do zastupitelstva 
obce najde ochotných zájemců o členství 
v komisi, zpravidla nějak sympatizujících 
s některým z volebních sdružení, a tato ochota 
stejně jako zájemci pak záhadně vymizí, 
a následující tři roky, kdy se odehrávají další 
typy voleb, není úplně jednoduché volební 
komisi sestavit. O to více mne těší, že ve 
volební komisi znovu ochotně přijali místo ti, 
na které se mohu v případě potřeby obracet,  
a to přesto, že tato činnost rozhodně není nijak 
královsky placena. Ještě jednou všem členům 
komise děkuji.

Rád bych zmínil ještě jednu věc. Před 
volbami jsem byl občas dotazován, proč letos 
nekandiduji do Zastupitelstva Středočeského 
kraje. Důvodů bylo více, ale jedním z těch 
podstatných, byla výpověď spádovosti naší 
základní školy pro okolní obce. Neumím si totiž 
dost dobře představit, že v obcích, na které 
mělo naše rozhodnutí jistě nepříjemný dopad, 
bych se mohl ucházet o podporu a hlasy jejich 
občanů. Navíc, jako krajský zastupitel bych 
měl samozřejmě hájit potřeby širšího regionu, 
ovšem v tomto případě přiznávám, že potřeby 
naší obce a jejich obyvatel jsou mi samozřejmě 
bližší.

A tak posledním, co jsem ve funkci kraj-
ského zastupitele mohl podpořit, je kompletní 
rekonstrukce silnice Mukařov – Babice, která 
by měla začít ještě během listopadu. A že si to 
„Babická“ skutečně zaslouží, s tím asi budete 
souhlasit.

Možná jste také zaznamenali, že hrozba 
koronaviru se nevyhnula ani našemu úřadu. 
Toto onemocnění se šíří populací mnohem 
rychleji než na jaře, a tak asi každý z nás se již 
setkal s někým ze svého okolí, komu byl tento 
nezvaný host diagnostikován, nebo na něj 
alespoň dopadla karanténní opatření. A právě 
tato karanténa nakonec ovlivnila i chod 
našeho úřadu. Jeden ze zaměstnanců úřadu 
byl po zdravotních potížích a podezření na 
kontakt s jiným nemocným odeslán na testy, 
které bohužel podezření potvrdily. V praxi jsme 
si tak i my vyzkoušeli „trasování“ a fungování 
preventivních opatření, takže všichni zaměst-
nanci (nejen oni samozřejmě), kteří s kolegou 
v mezidobí přišli do bližšího kontaktu, byli 
hygienickou stanicí vyzváni k absolvování testů 
a byla jim nařízena karanténa.

Snad dobrou zprávou je, že u všech, kdo se 
dozvěděli výsledky testů v době psaní tohoto 
textu, byly výsledky negativní. 

Už ne tak dobrou zprávou je, že z důvodu 
opatření, která jsou plošně zaváděna, se 
nemohly nebo nemohou konat další oblíbené 
akce, na něž jsme se těšili. Oželet jsme tak 
museli tradiční dýňování a také velmi oblíbený 
a hojně navštěvovaný lampionový průvod. 
Mrzí nás to, navíc s velkými obavami sledujeme 
další vývoj a netroufáme si odhadnout, zda 
se poštěstí zorganizovat alespoň adventní 
rozsvěcení vánočního stromu.

Více než kdy jindy vám proto přeji klidné 
dny, pevné zdraví a na závěr prosím, noste 
roušky a dodržujte hygienická opatření,  
ať se nám všem podaří alespoň vánoční  
svátky prožít co nejnormálněji.

Rudolf Semanský



Knihovny patřily alespoň týden mezi 
kulturní instituce, které nebyly postiže-
ny plošným zákazem činnosti z důvodu 
zmírnění nákazy nemocí covid-19, který 
na nás dopadl v říjnu 2020. Projevilo se to 
nějak na návštěvnosti knihovny?
Jednalo se pouze o několik výpůjčních dnů, 
kdy knihovna mohla být otevřena v běžném 
provozu. Čtenáři vycítili, že tento stav se ne-
udrží dlouho, a asi proto knihovnu navštívilo 
mnohem víc lidí než obvykle.

Jaké tituly si čtenáři nejvíce půjčují?  
Vedou knihy pro děti, čím dál oblíbenější 
severské detektivky, nebo v době rozší-
řenější práce z domova snad kuchařky? 

Naši čtenáři dávají přednost společenským 
a historickým románům. Rádi si vybírají čes-
ké autory. Detektivek stále v naší knihovně 
přibývá. Je o ně velký zájem, i o ty severské, 
zatímco naučná literatura oproti předchozím 
rokům již není tak vyhledávaná. Dětských 
čtenářů nemáme tolik jako v předchozích le-
tech. Je vidět, že internet je pro děti a mládež 
lákavější. Záleží teď hlavně na rodičích a nás 
všech dospělých, jak je budeme motivovat.

Jak vnímáte proměnu knihovny v prů-
běhu času? Od několika regálů v budo-
vě úřadu (současná galerie – pozn. red.) 
k současné podobě jste ušla kus cesty…
Musím se vám přiznat, že jsem začala být 

spokojená v knihovně ve chvíli, kdy mou 
práci viděli hlavně čtenáři. Snažila jsem se 
tu malou místnost zútulnit, zvětšit knihovní 
fond a rozšířit výpůjční hodiny. To sebou 
přineslo i větší návštěvnost, větší výpůjčky. 
Tehdy si mé aktivity všimla moje nadřízená 
knihovna v Benešově a následně jsem obdr-
žela v Kladně ocenění nejlepšího knihovníka 
ve Středočeském kraji roku 2013 (viz foto 
níže). Musela jsem tehdy na pódium a od-
povědět na otázku, jaká je moje představa 
v této profesi v příštích letech. Dost jsem se 
styděla, neuměla jsem mluvit před tolika 
lidmi. Přesto jsem odpověděla, že můj sen 
je mít pro mukařovskou knihovnu k dispo-
zici větší prostor. Za podpory a pochopení 
Obce Mukařov a tehdejší členky Rady obce 
Kateřiny Čadilové, se mi sen o tři roky poz-
ději splnil. Taky jsem moc ráda, že vánoční 
výstavy, se kterými jsem začínala v původním 
stísněném prostoru knihovny, dál pokračují 
a staly se již tradicí.

V kuloárech se povídá, že se v dohledné 
době chystáte odejít do zasloužené penze. 
Jsem si jist, že i poté budete knihovnu 
ráda navštěvovat. Ale přece, nechyběla 
by vám každodenní práce v knihovně?
To, co se povídá, je pravda. Několik let už 
jsem v důchodovém věku a jsem upřímně 
ráda, že jsem mohla prodloužit aktivní roky 
právě tady v knihovně. Dojíždím z Prahy již 
přes deset let a vytvořila jsem si hezký vztah 
k tomuto místu. Věřím, že s ukončením práce 
neskončí přátelství, která jsem tady za tu 
dobu navázala. Určitě budu knihovnu na-
vštěvovat, možná i někdy zastoupím, pokud 
bude třeba. Ale přesto si myslím, že už je čas, 
aby se knihovny ujali mladí lidé plní elánu 
a nových nápadů.

Děkuji za rozhovor a přeji Vám pevné 
zdraví a hezké podzimní dny.
Já děkuji vám za možnost poskytnout ten-
to rozhovor. Přeji také všem hodně zdraví,  
radosti a optimismu do dalších dnů. 

 
Štěpán Januszek
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Rozhovor s knihovnicí Alexandrou Jeriovou

Nenechte se mýlit, není to Austrálie. To se takto povedlo zachytit podzimní  
žernovské jezírko Filipu Nalevajkovi z Tehovce na fotografii z dronu. 

Pokud máte také fotku související s Mukařovem, Srbínem či Žernovkou, která by stála  
za otištění v obecním zpravodaji, zašlete nám ji na e-mail zpravodaj@mukarov.cz.

Mukařov, Srbín a Žernovka vaším objektivem
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Jak to bylo doopravdy
Čtenáři obecního zpravodaje jistě nepřehlédli, že jeho nejpilnějším „dopisovatelem“ je zastupitel Obce Mukařov, MVDr. Pavel 
Mádr. Stejně tak si pravděpodobně všimli, že hlavním tématem jeho příspěvků je napadání práce zbytku zastupitelstva a obvi-
ňování vedení obce z protizákonného jednání. Nemyslím si, že by obecní zpravodaj měl sloužit k přestřelkám mezi zastupiteli, 
některé výroky MVDr. Mádra ale nemohou zůstat bez odpovědi. Takže popořadě – aneb, jak „snižujeme kvalitu bydlení v obci“:

A ještě douška na závěr. MVDr. Mádr dlouhodobě volá po tom, aby se občané více zajímali o dění v zastupitelstvu. Velký efekt to nemá, 
na zasedání chodí, tak jako vždycky, pouze ti občané, jichž se osobně dotýkají právě projednávané body. Posledního jednání se ovšem 
nezúčastnil ani MVDr. Mádr, který se dostavil pouze na začátek, aby si vyfotografoval, že zastupitelé sedí v rouškách na svých obvyklých 
místech, zatímco veřejnost měla rozestupy 2 metry, a odešel s tím, že jsme porušili vládní nařízení a on to musí oznámit ministerstvu 
vnitra. (Zjevně si to nařízení špatně přečetl, jednání orgánů veřejné moci mají z obecných nouzových nařízení výjimku, sám má tím pádem 
neomluvenou absenci.) Kateřina Čadilová, místostarostka

Nemorálně,  
neeticky a proti- 
zákonně jsme  
vypověděli  
spádovost  
okolním obcím

Spádovost jsme zrušili ve chvíli, kdy bylo jasné, že nemáme prostorové kapacity na to, abychom plnili to, k čemu nás zavazuje. 
Že to letos zákonitě nastane, jsme věděli už o rok dříve, a proto jsme po většinu roku 2019 intenzivně jednali o řešení s okolními 
obcemi. Bohužel ze strany jejich vedení nebyla dostatečná vůle, jediný, kdo aktivně konal a koná, jsou Babice, ani tam se ale 
nepodařilo zajistit řešení už na tento školní rok. Ostatní starostové zjevně doufali, že to opět „nějak“ dopadne. 
Dopadlo to tak, že k zápisu přišlo 49 dětí z Mukařova a 60 ze spádových obcí. 15 z nich jsme mohli přijmout na základě kritéria, 
že už měly ve škole sourozence, zbylé dostaly rozhodnutí o nepřijetí. Z nich se 32 odvolalo, 18 dokonce dvakrát (to znamená, 
že dalším se podařilo najít jinou školu). Pro těchto 18 vydal rozhodnutí o přijetí nakonec krajský úřad, bez ohledu na platnou 
kapacitu školy. (Ta je nakonec překročena „pouze“ o 13 dětí, vzhledem k odchodům z vyšších ročníků.) Proti rozhodnutí Krajského 
úřadu jsme podali správní žalobu. 
Současná situace je nešťastná pro všechny, my ale máme zodpovědnost za naše občany. Pokud mě osobně něco mrzí, tak to, že 
se nepodařilo uhájit rozumný počet dětí v prvních třídách, čímž trpí všichni jejich současní žáci. Argument, že krajská hygienická 
stanice shledala počet záchodů jako dostatečný pro ještě větší počet dětí, jen dokresluje absurditu, s níž současný systém přistu-
puje k „řízení“ – děti se přece neučí na záchodech a prvňáky nemůžete nastrkat do devítek, protože tam jsou zrovna volné židle.

U KKCM bylo necit-
livě a bez souhlasu 
zastupitelstva 
pokáceno stromo-
řadí, navíc vytěžené 
dřevo se „ztratilo“

„Stromořadí“ byl ve skutečnosti přerostlý živý plot ze smrků pichlavých, stromy byly mnohokrát zkracovány a v důsledku věku 
začaly odspodu prosychat, takže poté, co výrazně přerostly úroveň plotu, byly odspodu vyvětveny, čímž přestaly plni funkci 
izolační zeleně, která by odstiňovala zahradu s dětským hřištěm od komunikace. Je pravda, že to byl výrazný zelený prvek, a také 
se o nutnosti vykácení vedla jak v rámci KKCM, tak v radě obce intenzivní debata. Nakonec převládl názor, že je nutné stromy 
vykácet, protože je to jediná reálná cesta, jak vyřešit parkování návštěvníků KKCM a zvýšit bezpečnost v celé ulici. 
Kácení bylo řádně povoleno v rámci kompetencí Obecního úřadu. Dřevo bylo zpracováno technickými službami obce, přičemž 
kmeny, které hledal MVDr. Mádr, zůstaly asi z poloviny na místě – proto, aby bylo možné vytáhnout kořeny. Větší část dřevin 
tvořily koruny, které v důsledku opakovaného seřezávání byly natolik deformované, že je nebylo možné nařezat na metry 
a skončily v drtičce.
Další příběh parkoviště doplním pro úplnost – kácelo se v březnu, aby se to stihlo ještě v době vegetačního klidu. Protože v původ-
ním plotě byl plynoměr, dalším nutným krokem byla přeložka plynové přípojky, která si vyžádala samostatný projekt a projednání 
s příslušnými úřady. Proto se realizace protáhla, ale v těchto dnech by měl být postaven nový plot, posunutý 3,5 m dovnitř po-
zemku, načež bude možné zbourat stávající a doplnit povrch pro parkovací stání. Ve spolupráci s Výborem pro životní prostředí 
se připravuje i výsadba náhradní zeleně.

Starosta způsobil 
obci škodu v podo-
bě pokuty Státního 
oblastního archivu

Na úřad skutečně přišla v roce 2018 běžná kontrola Státního oblastního archivu, která konstatovala nedostatky v označování 
písemností, které byly napraveny zavedením správných razítek. Současně se začalo pracovat na přechodu na elektronickou 
spisovou službu, která byla zavedena v roce 2019. Úřad byl kontrolou také upozorněn na povinnost odevzdat státnímu archivu 
starší kroniky, což starosta odmítl, protože se domníval, že tím obec ochudí o jedinečné historické prameny. Své rozhodnutí 
oznámil tehdejšímu zastupitelstvu. Další kontrola přišla v srpnu 2019, prošetřit udání na špatnou evidenci podaných stížností. 
Byla skutečně zevrubná, prošla všechny dokumenty, které byly na úřadě uloženy už od 60. let, a konstatovala, že většina z nich 
měla být již dříve skartována nebo předána státnímu archivu, stejně jako kroniky, které se datují do 40. let minulého století. Vý-
sledkem byla pokuta ve výši 90 tisíc korun, vyměřená v lednu 2020, paradoxně ještě před koncem lhůty stanovené na nápravu 
zjištěných nedostatků.
Starosta o průběhu kontroly a pokutě informoval zastupitele na následujícím, tedy únorovém zastupitelstvu, včetně toho, že se 
nezříká odpovědnosti, ale míru svého zavinění není schopen posoudit. Podle mínění některých zastupitelů to byl úkol kontrolního 
výboru, který to ovšem odmítl jako nepříslušné, naopak padl návrh na zpracování právní analýzy. Zastupitelstvo se na žádném 
rozhodnutí neshodlo, přesto si starosta nechal analýzu zpracovat na vlastní náklady. Na posledním zasedání ZO byl bod znovu 
projednán s výsledkem, že se stanovením odpovědnosti za nedostatky, které vedly k udělení pokuty, bude v souladu s doporu-
čením právníka zabývat Rada obce, a to tak, že „viníky“ je potřeba hledat v časové souslednosti, tedy i několik desítek let pozadu.
Pokud jde o nápravu shledaných pochybení, již od počátku roku 2020 byly reorganizovány pracovní náplně referentů na úřadě, 
vzniklo specializované místo pro archivní a spisovou službu a archiv je spravován v přímé spolupráci s místně příslušným praco-
vištěm Státního oblastního archivu. Kroniky byly vydány a čekají na digitalizaci.
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Skončil první rok s odpadovým motivačním systémem
Na konci září nám skončil náš první 

„MESOH rok“, to znamená, že se uzavře-
lo období pro hodnocení úrovně třídění 
jednotlivých domácností. Co bude ná-
sledovat?

MESOH rok na rozdíl od běžného kalen-
dářního trvá od října do září. To proto, aby se 
v posledním čtvrtletí stihlo překontrolovat, že 
je evidence v pořádku, spočítaly se správně 
eko body a zastupitelstvo mělo dost času roz-
hodnout o nastavení poplatku na následující 
rok. Jelikož Mukařov s MESOHem začal právě 
před rokem, byl průběh minulého podzimu 
atypický, první zkušební období načítání bylo 
v říjnu a listopadu, zatímco aktuální období 
běží až od prosince. Tomu odpovídá i nižší 
maximální počet eko bodů.

Pokud se nyní podíváte do svých odpa-
dových účtů, uvidíte v pravém horním rohu 
nástěnky možnost přepínat už tři různá ob-
dobí. Jako první se nabízí to, které již skončilo, 
tedy 1. 12. 2019–30. 9. 2020, neboť to právě 
teď vyžaduje vaši pozornost.

Na nástěnce uvidíte červeně zvýraz-
něný počet eko bodů pro každou osobu 
v domácnosti, a také předpokládanou slevu. 
Sleva není konečná, protože vychází z pa-
rametrů letošního roku, tedy ze základního 
poplatku 850 Kč a hodnoty eko bodu 5 ko-
run. Obojí se ještě pravděpodobně změní, 
rozhodne se až na prosincovém jednání 
zastupitelstva obce. Eko body by se ale už 
měnit neměly, pouze v případě, že by se 
dodatečně opravovala evidence svozů nebo 

jiný bodovaný parametr. A to je přesně to, 
v čem potřebujeme vaši součinnost:  

1. Znovu se ujistěte, že čísla nádob 
evidovaných na vašem stanovišti se shodují 
s čísly uvedenými na popelnicích, do kterých 
odkládáte odpad. Pokud tomu tak je, potvrď-
te inventuru (lze i opakovaně).

2. Zkontrolujte si evidované svozy – 
i když nepředpokládáme, že si zapisujete 
nebo pamatujete každé vystavení popelnice, 
je možné, že si všimnete, že četnost svozů 
neodpovídá reálném průběhu. (Rozhodu-
je počet svozů, ne jejich datum; vzhledem 
k tomu, že jsme byli nuceni z technických 
důvodů přejít na dávkový export záznamů 
o svozu, datum, které vidíte v přehledu, není 
datem svozu, ale datem přenosu údajů ze 
čteček do systému.) 

3. Když už v systému budete, překon-
trolujte si a případně aktualizujte Odpadový 
dotazník a ujistěte se, že máte správně za-
počítané všechny skupiny eko bodů. 

Zjistíte-li jakoukoli nesrovnalost, prosíme, 
abyste nás upozornili, nejlépe e-mailem –  

pokud budete řešit čísla popelnic nebo četnost 
svozů, pište na obec@mukarov.cz, budete-li 
mít nejasnosti týkající se výpočtu eko bodů, 
napište na bambusek@mojeodpadky.cz.  
Na reklamace je čas do konce listopadu. 

Pokud nemáte přístup k internetu 
nebo nevíte, jak se přihlásit k odpado-
vému účtu, poznamenejte si čísla svých 
popelnic a zavolejte na obecní úřad, 
inventuru s vámi projdeme na dálku.   
Děkujeme za spolupráci!

A co už nyní vyčteme z průběžné eviden-
ce? Do třídění se v Mukařově zapojilo 74 % 
domácností ze všech evidovaných, pokud 
bychom brali jenom ty, z nichž se reálně vy-
váží odpad, je to dokonce přes 90 %. Více než 
třetina všech domácností má potvrzenou 
inventuru i odpadový dotazník. A rekordní 
zisk eko bodů je 80,42 (z maximálních 101).  

Míra zapojení domácností a celková úro-
veň třídění je velmi vysoká, rádi bychom 
proto požádali všechny uživatele systé-
mu likvidace komunálního odpadu, který 
obec Mukařov nabízí, aby jej využívali naplno.  
To znamená, aby běžný i tříděný odpad 
(plast, papír) dávali do nádob nebo v pří-
padě rekreačních objektů do pytlů přímo 
u nemovitosti a v případě, že potřebují 
nárazově zlikvidovat objemnější odpad, 
aby jej odevzdali ve sběrném dvoře v Mu-
kařově. Na sklo a kovy máme nadále kon-
tejnery na obvyklých stanovištích.  

Kateřina Čadilová, 
místostarostka

Prosíme, abyste svůj odpad, a to ani tříděný, nevozili do kontejnerů v sousedních obcích. Tyto kontejnery jsou určeny pro tamní 
občany a hrazeny z jejich poplatků. Oprávněně jim vadí, když jim je plní „přespolní“. 

Dále žádáme všechny poplatníky, kteří dosud neuhradili letošní poplatek, aby tak neprodleně učinili a vyhnuli se platbě penále.

V důsledku postupující pandemie nemo-
ci COVID-19 žádáme všechny občany, aby 
respektovali nařízení týkající se nakládání 
s odpadem. Nařízené postupy se liší podle 
toho, zda jste zdraví, nebo vám byla naříze-
na karanténní opatření, nebo jste pozitivně 
testovaní.

Domácnosti s nenakaženými osobami 
bez nařízených karanténních opatření:

 � Nakládejte s komunálním odpadem jako 
obvykle

 � Jednorázové ochranné pomůcky (roušky/
respirátory/rukavice) můžete po použití od-
kládat do směsného komunálního odpadu. 
Vždy je ale předtím vložte do plastového 
obalu a následně ještě do dalšího plastového 

obalu, který pevně zavážete. Nenechávejte 
pytel mimo sběrnou nádobu.

 � Před a po manipulaci s odpady si poka-
ždé umyjte pečlivě ruce mýdlem a teplou 
vodou nebo použijte dezinfekci.

Domácnosti s minimálně jednou osobou 
v povinné nařízené karanténě či s pozi-
tivním testem na COVID-19:

 � Odpady pod dobu karantény nebo léčení 
netřiďte (abyste neohrozili zdraví pracovníků 
třídící linky).

 � Veškerý odpad (včetně roušek, respirá-
torů, rukavic a kapesníků) od osob v karan-
téně nebo osob s prokázaným onemocnění 
mCOVID-19, ukládejte do plastového pytle 
na odpady.

 � Plastové pytle by měly mít minimální 
tloušťku 0,2 mm. Po naplnění (nejpozději 
však do 24 hodin) pytel pevně zavažte a na 
povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem.

 � Jsou-li použity pytle z tenčího materiálu, 
je nutné takové obaly zdvojit. Plastový pytel 
proto vložte ještě do druhého pytle a zavažte.

 � Povrch vnějšího pytle ošetřete dezin-
fekčním prostředkem a zavázaný pytel až 
pak dejte do černé popelnice na směsný 
komunální odpad. Nikdy nenechávejte od-
pad mimo sběrnou nádobu.

 � Před a po manipulaci s odpadky si po-
každé pečlivě umyjte ruce mýdlem a teplou 
vodou nebo použijte dezinfekci.

Zdroj: Ministerstvo životního prostředí  
České republiky

Jak s odpadem v době koronavirové pandemie



Na sv. Václava 28. září 2020 proběhlo 
v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mu-
kařově setkání nad historií. Programu měly 
předcházet zábavné aktivity pro děti i dospě-
lé s plněním úkolů kněžny Ležárky a v kostele 
měli vystoupit žáci ZŠ Mukařov. Obě akce 
vzhledem k pandemické době a deštivému 
počasí odpadly a proběhlo jen povídání 
prokládané varhanními vstupy. V 16 hodin 
návštěvníky přivítal spisovatel Jan Psota 
z Hradešína, který v několika medailonech 
představil nejstarší písemné zmínky o míst-
ních částech Mukařova, prokládané hrou 
Pavla Jánoše na varhany zhotovené Josefem 
Rejnou a Josefem Černým (1893). Na počest 
zemského patrona zazněl Svatováclavský 
chorál.

MUKAŘOV – dodnes mylně užívaná nejstarší 
zmínka o Mukařově pochází z 5. listopadu 
1318. Bylo zjištěno, že se týká Mukařova v již-
ních Čechách (dnes Makarov, místní část 
obce Pracejovice, okres Strakonice). Obsah se 
týkal vnuka zakladatele johanitského kláštera 
ve Strakonicích Viléma ze Strakonic, který na 
žádost převora Mikuláše potvrdil klášteru 
veškerý dosud držený majetek včetně obce 

Makarova. Nejstarší zmínka o našem Muka-
řově pochází z května 1352 – plebán nezná-
mého jména z fary „Mukarzow“ odvedl 12 
pražských grošů papežského desátku, z ně-
hož si ⅔ ponechal Karel IV. a jen ⅓ odeslal do 
francouzského Avignonu papeži Klementovi 
VI. Originál knihy je uložen v Archivu Praž-
ského hradu ve fondu Metropolitní kapituly 
sv. Víta a patří k nejpřednějším památkám 
církevních dějin.

ŽERNOVKA – nejstarší zmínka pochází ze 
13. března 1407 – směna panství Tehov 
pražského měšťana Kašpara Čotra za statky 
Bašť se zástupci kláštera sv. Karla opatem 
Prokopem a převorem Mikulášem. Hrad 
a panský dvůr Tehov, vsi Tehovec, Vojkov, 
Mukařov, Žernovka „Zrnownicze“, Louňo-
vice, Svojetice, Klokočná, Menčice, Všestary, 
jednu kopu platu ve Svojšovicích a devět 
lánů lesů vyměnil za tvrz Bašť, 43 kop a šest 
českých grošů ročního platu na Čachovicích 
na dvoře osazeném Neršem z Vrutice a tvrz 
s mlýnem Práče. Mukařov a Žernovka zůstaly 
v držení kláštera do roku 1421, kdy byly vsi 
husitskými povstalci odňaty a zastavovány 
věrným stoupencům husitismu.

SRBÍN – nejstarší zmínka z 31. ledna 1512 – 
Michal Slavata z Chlumu a Košumberka k čer-
nokosteleckému panství koupil od Viléma 
Kostky z Postupic a na Litomyšli za 3 500 kop 
českých grošů tehovské panství, obsahující: 
Tehov, Klokočná, Menčice, Všestary, Kunice, 
Svojetice, Srbín, Louňovice, Tehovec, Vojkov, 
Mukařov, Žernovka, jednoho poddaného 
ve Světicích a jednoho ve Svojšovicích, lesy 
a rybníky.

Na katastru ležela ves JANOVICE, odkud 
se psal purkrabí pražského hradu a držitel 
patronátu Purkard Strnad z Janovic, který 
roku 1394 dosadil nového faráře. Vesnice 

zanikla po roce 1631 ve třicetileté válce. Dále 
se na katastru nacházel roku 1673 zájezdní 
hostinec Buda se stájemi a přepřahací stanicí, 
zvaný „Poslední fenik“. U něho stávala od 
roku 1765 myslivna Buda, k níž se docho-
valy stavební plány podepsané Marií Terezií 
Savojskou.

Další vstup patřil badateli a bibliofilovi 
JUDr. Karlu Kropíkovi, který přítomné sezná-
mil s unikáty. Sakristie neogotického kostela 
je opatřena neobvyklým architektonickým 
prvkem – komínem, který odváděl kouř 
z vytápění chladné místnosti pro přípravy 
a převlékání kněží. Mukařov se stal během 
20. století místem pobytu 5 církevních hod-
nostářů.

1.  biskup Antonín Podlaha (1865–
1932), roku 1907 publikoval dějiny kostela 
a farnosti v Posvátných místech království 
Českého a umělecké prvky v Soupisu pa-
mátek historických a uměleckých království 
Českého. V obci vybudoval komplex Růžen-
cová výrobna pro postižené děti. 

2.  biskup Karel Skoupý (1886–1972), 
od 1950 internován, z toho 1953–1964 v cha-
ritním domově Mukařov. 

3.  arcibiskup Josef Beran (1888–1969), 
vězněn od 4. září 1942 do května 1945 v kon-
centračním táboře Dachau, od června 1949 
vězněn v Praze, od 8. března 1951 interno-
ván, nesměl vykonávat svou funkci, aby ji 
mohl vykonávat, papež mu doporučil, aby 
podepsal 5. října 1963 slib ČSSR, amnestován 
prezidentem a převezen s knihovnou do 
Mukařova (do 2. května 1964), směl přijímat 
návštěvy, účastnit se bohoslužeb a volně se 
pohybovat. Napsal zde knihu Životní symfo-
nie Antonína Dvořáka. Jaroslav Bíbr sepsal 
soukromý spis Beranova mukařovská jede-
náctka. 19. února 1965 odešel do Říma. 

Pokračování textu na vedlejší straně
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Medailony mukařovské minulosti
Po loňské premiéře hry pro celou rodi-

nu jsme i v letošním roce, který hromad-
ným akcím nebyl zrovna nakloněn, několik 
měsíců připravovali akci „Za ztraceným 
zvonem aneb Medailony mukařovské mi-
nulosti“, naplánovanou na 28. září. Kromě 
epidemiologické situace nám ale na svá-
tek sv. Václava nepřálo ani počasí, proto 
se nakonec uskutečnila pouze druhá část, 
přednáškový a hudební blok „Medailony 
mukařovské minulosti“ v kostele Nanebe-
vzetí Panny Marie. 

Ti, kdo neváhali opustit teplo domova, 
strávili v kostele nezapomenutelné dvě 
hodiny, během nichž vyslechli spoustu 
zajímavostí z historie našich obcí i samot-
ného kostela, které poutavě zprostřed-
kovali publicista a badatel v regionální 
historii Jan Psota, historik JUDr. Karel 
Kropík a student gymnázia Říčany Lukáš 
Ulma. Velké poděkování patří i varhaní-
kovi Pavlu Jánošovi za působivý hudební 
doprovod a kaplanu P. Matěji Jaroslavu 
Baluchovi, O.Praem., který zajistil konání 
akce v kostele Nanebevzetí Panny Marie. 
Putování Za ztraceným zvonem uspořá-
dáme v příštím roce a vybereme počasí 
se sluncem nad hlavou. Přesné datum 
ještě není známé, ale zavčas vědět dáme. 
Těšíme se na setkání. 

Jana Ulmová
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4. biskup Jan Lebeda (1913–1991), 
navštěvoval arcibiskupa Berana, jemuž da-
roval pro oblibu osobnosti biskupa Podlahy 
jeho biskupskou čepičku, koupil v Mukařově 
dům (dnes Obecní čp. 228), kde v 80. letech 
pobýval. 

5. arcibiskup František Tomášek 
(1899–1992), 1965–1969 zastupoval arci-
biskupa Berana, na konci 80. let pobýval 
v Mukařově v domě Jana Lebedy.

Závěrečná část patřila historickému 
badateli a autorovi turistického průvodce 
o kostele Lukáši Ulmovi, který přítomné 
provedl zajímavostmi a historickým vývo-
jem kostela. Přestože je kostel neogotickou 
novostavbou z počátku 90. let 19. století, 
dochoval se v něm zvon z původního kos-
tela (stával na dnešním hřbitově) z roku 

1573 od novoměstského zvonaře Brikcího  
z Cinperku, pořízený škvoreckým hejtmanem 
Martinem Náchodským za vlády Hedviky 
Zajícové z Házmburka, vdovy po Albrechtovi 
Smiřickém ze Smiřic, jehož erb se na zvo-
nu nachází. Martin byl donátorem umění, 
1574 zřídil kamennou kazatelnu pro kostel 
sv. Martina v Rostoklatech a 1575 kamen-
nou kazatelnu pro kostel sv. Petra a Pavla 
v Přišimasech (dnes na Hradešíně). Roku 
1572 prodal Janu Býchorskému z Raškovic 
5 dubů za 2 kopy grošů na přestavbu jižního 
mlýna v Tlustovousech. Lukáš se zaměřil 
se i na řezbářsky cenný mobiliář hlavního 
oltáře i odcizenou vzácnou barokní cínovou 
křtitelnici Josefa Mitterbachera z roku 1789.

Pořad se uskutečnil ve spolupráci s ŘKC 
farností Říčany, Informačním centrem Gale-
rie Stará škola, spolkem Mukařov-sko a Obcí 
Mukařov. Poděkování patří faráři P. Kon-

stantinovi Petrovi Mikolajkovi a kaplanovi 
P. Matějovi Jaroslavovi Baluchovi, oba řádu 
premonstrátů, spoluorganizátorce Janě  
Ulmové z Informačního centra Galerie Stará 
škola, varhaníkovi i kolegům a všem, kdo se 
podíleli na krásném odpoledni v Mukařově.

Text: Jan Psota
2× foto: Amálie Čaplyginová
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Važme si toho, že žijeme v blízkosti lesů 
a v obci s velkým podílem starší zástavby.  Snaž-
me se udržet v naší obci staré stromy a neničme 
si prostředí, ve kterém žijeme. Stromy jsou ab-
solutně klíčové pro kvalitu života obyvatel obce.

Postoj ke stromům odráží úroveň společnos-
ti. Kulturní země mají své památné stromy, od-
kazující na osobnosti, události či tradice. Stromy 
jsou součástí národních a kulturních mýtů. Staré stromy jsou poutníci v čase, připomínající 
odkaz našich předků a zavazují nás zachovat je a pečovat o ně. Rozhlédněte se po Mukařo-
vě, najdete mnoho nádherných stromů a mnohé z nich mají svůj příběh. Stromy jsou také 
našimi pomocníky, lékaři, pečovateli a živiteli. Stromy udržují mikroklima zahrady, oblasti 
a celé krajiny. V parných dnech udrží teplotu ve stínu až o 3 stupně nižší než ve stínu domu. 
Strom odpaří denně až 400 litrů vody. Ve svých kořenech zachycují srážkovou vodu, která 
normálně odteče nebo se odpaří. Stromy účinně čistí vzduch a samozřejmě produkují kyslík. 
Stromy významně tlumí sílu větrů.

Stromy vytváří úžasný bohatý biotop, zahrnující nejrůznější druhy hmyzu, rostlin v podrostu, 
hub a dalších organismů. A především jsou stromy domovem ptactva. Kromě toho, dům se 
zahradou se vzrostlými stromy má mnohem větší hodnotu než dům s holým pozemkem.

Na závěr, stromy jsou nedílnou součástí obce, krajiny a zahrady jsou stromy. Stromy 
jsou krásné z jakéhokoliv úhlu pohledu a ve kterémkoliv ročním období.  Můžete obdivo-
vat strukturu jejich kůry, sítě jejich větví, texturu a tvar a barvu listí, mnohotvarost a krásu 
květů. Působí na všechny vaše smysly. Lípa například lehce šumí v letním vánku, zjara hučí 
opylovávána činorodými včelami a jiným hmyzem a k tomu omamně voní. Ovocné stromy 
vás zase oblaží chutí svých plodů. Tvar stromu doplňuje charakter vaší zahrady a vašeho 
domu. Stromy jsou dominantou vaší zahrady a naší obce.

Pavel Mádr, zastupitel

Jistě jste si všichni povšimli, jak kolem 
nás spousta krásných stromů umírá. Přitom 
právě les je v současné době plné zákazů 
a omezení útočištěm, kde se lze radostně 
nadechnout. Vymysleli jsme proto akci s ná-
zvem „Zasaď si svůj strom a s ním kousek 
našeho lesa“. Původně měla proběhnout již 

letos na podzim, doufali jsme, že využijeme 
výtěžek z dražby soch z letošního dřevo-
sochání k nákupu sazenic nových lesních 
stromů, které si dobrovolníci vlastnoručně 
vysadí. 

Z důvodu zpřísněných koronavirových 
opatření jsme se rozhodli akci přesunout 

do jarních měsíců. A na co se můžete těšit? 
Na hezké odpoledne v lese a dobrý pocit,  
že každý z nás přispěje alespoň trochu 
k tomu, aby byl Mukařov i nadále obklopen 
podkovou lesů, kam všichni tak rádi vyrážíme 
obdivovat krásu a nacházet vnitřní klid.  

Jana Ulmová

Ke svému článku o domácích čističkách 
odpadních vod (Obecní zpravodaj č. 9/2020) 
bych rád doplnil zásadní informaci. Možnosti 
tzv. decentralizovaného systému likvidace 
odpadních vod, tedy systémů, kde každý dům 
nebo skupina domů má svou čističku, jsou  
velmi široké. Na decentralizované a kombino-
vané projekty lze využít státní dotace poskyto-
vaná Státním fondem životního prostředí ČR. 
Existuje několik obcí, které již decentralizovaný 
systém vybudovalo či buduje se státní podpo-
rou. Například obec Trstěnice, obec Starkoč 
či obec Rybí. Tento systém má jednoznačnou 
výhodu z hlediska nižší nákladovosti.

Z důvodů omezených možností z hledis-
ka rozsahu článku zde uvádím odkaz na své 
webové stránky, kde můžete najít odpovědi 
na otázky týkající se podpory DČOV státem po-
tažmo Státním fondem životního prostředí ČR, 
včetně dalších zajímavých odkazů týkajících se 
DČOV: https://www.pavelmadr.webnode.cz

Současně zde najdete odpovědi na ně-
které připomínky zveřejněné v Obecním 
zpravodaji č. 10/2020 ve článku „Domovní 
čistička odpadních vod skutečně není (bohu-
žel) vhodná pro každého“.

Pavel Mádr, zastupitel 

Stromy a my

Zasaď si svůj strom a s ním kousek našeho lesa

Více o DČOV(k Mezinárodnímu dni stromů 20. října)

Dřevěná socha arcibiskupa Berana 
v mukařovském kostele 
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Nabídka a výzva 
Stejně jako na jaře, i nyní nabízí obecní úřad ve spolupráci s Porad-
nou Mukařov pomoc osaměle žijícím seniorům a dalším osobám, 
u nichž by případná infekce COVID-19 znamenala zvýšené riziko. 

V případě potřeby volejte 323 660 246 nebo 775 276 815. Prosíme 
i ostatní občany, aby si všímali svých sousedů, zda nepotřebují 
pomoc. Nejen materiální, ale i psychickou. V době omezeného 
osobního kontaktu může pomoci i občasný telefonát. Děkujeme!

Kalendář akcí KKCM / listopad 2020
Tak jako ostatní kulturní a volnočasová zařízení, je i KKCM zásadně omezeno současným nouzovým stavem.  
Činnost jsme ale zcela nezastavili, kurzy a kroužky, u nichž je to proveditelné, pokračují online. Je pravděpo-
dobné, že se tímto způsobem pokusíme alespoň částečně nahradit i pravidelné kavárničky a křesla pro hosta.  
Podrobnosti sledujte na www.kkcm.cz a www.facebook.com/KKCentrumMukarov. Jakmile to situace dovolí, vrátíme se k obvyklému 
rozvrhu i pořádání akcí pro veřejnost. Počítáme také s již tradiční sbírkou na dárky pro klienty mukařovského charitního domova.

Galerie Stará škola / říjen–prosinec 2020

 � Galerie pro vás žije – Galerie Stará škola není jen místo, kde můžete vidět krásné výstavy. Spolu s Czech POINTem tu najdete také 
Informační centrum, které se podílí na organizaci akcí pro veřejnost. 

 � Říjnová výstava dřevorytů Pavla Kůly a vitráží Evy Zázvorkové bohužel zůstala převážně za zavřenými dveřmi galerie. Proto sdílíme 
alespoň odkaz na několik fotografií na webu www.galerie-stara-skola.cz.

 � Na listopad naplánovaná prodejní výstava originálních výrobků s certifikáty regionálních značek se stěhuje do online prostředí, 
„Ježíšek z regionu“ připraví své dárky formou online katalogu. Více informací najdete od 2. listopadu na www.galerie-stara-skola.cz, 
www.mukarov.cz a sociálních sítích. Věříme, že společně najdeme cestu, jak udělat radost sobě, svým blízkým, i drobným výrobcům, 
na které znovu těžce doléhají současná omezení.

 � V prosinci se pokusíme, bude-li to možné, uspořádat tradiční výstavu betlémů. Pokud to možné nebude, alespoň si virtuálně při-
pomeneme minulé úspěšné ročníky. Budeme rádi, když nám k betlémům, které nám na výstavu půjčujete, přidáte i jejich příběhy 
– odkud jsou, jak dlouho je máte v rodině a jaké vzpomínky se k nim vážou.

Dva participativní projekty hlásí hotovo!  
Letos poprvé nabídla Obec Mukařov občanům možnost navrhnout, jaká zlepšení by si představovali na pozemcích ve vlastnictví obce. 
V hlasování občanů zvítězily tři projekty, z nich dva se podařilo realizovat v průběhu srpna a září. Třetí projekt – parkurové hřiště v Srbíně – 
zatím řeší limity pozemku, ale brzy bude představen veřejnosti alespoň v projekční fázi. Navrhovatelkou a zároveň hybnou silou realizace 
obou již hotových projektů byla paní Jitka Čurdová, patronem projektu parkurového hřiště je pan David Pešta. 

Projekt multifunkčního hřiště u KKCM
Realizace začala 13. srpna 2020, kdy firma Šmíd provedla zemní 
práce. Vzniklo tak sportovní hřiště určené pro míčové a koulové 
sporty o rozměrech 13,40 × 6,10 m. Hřiště má zpevněný štěrkový 
povrch s vyznačenými okraji. Na obou stranách hřiště jsou zabu-
dované železné sloupky (antivandal) s oky, na které se natahuje 
síť. Hřiště je volně přístupné veřejnosti v provozní době dětského 
hřiště, v případě zájmu o využití sítě je možné se domluvit předem, 
ideálně na e-mailu recepce@kkcm.cz. Díky intenzivnímu zapojení 
dobrovolníků a vstřícnosti firmy Šmíd jsou celkové náklady 
realizace projektu 51 199 Kč.

Projekt úprava dětského hřiště
Dětské hřiště jsme v srpnu 2020 vybavili lavičkami, setem na sezení, 
odpadkovým košem a pískovištěm s poklopem. Montáže, beto-
nování a úpravu terénu si v tomto případě vzali na starost pouze 
dobrovolníci, což samozřejmě snížilo celkové náklady v celém 
projektu na minimum. V říjnu dorazil i betonový pingpongový stůl. 
Celkové náklady realizace projektu činí 48 595 Kč. 

Myslím, že se nám podařilo 
zatraktivnit hřiště pro starší 
děti, dospělé osoby, seniory 
a zároveň jsme vylepšili stá-
vající podmínky pro mladší 
a malé děti. Máme již v tuto 
dobu pozitivní odezvy od 
našich malých i velkých ná-
vštěvníků. Celkový efekt se ještě znásobí, až dostane hřiště nový 
plot, vytvoří se nová parkovací místa a hřiště se zazelená keři 
a stromy. Nás samotné těší, že jsme vylepšili místo, kde mohou 
obyvatelé trávit svůj volný čas, mohou se navzájem potkávat, se-
známit se, sportovně vyžít na čerstvém vzduchu, nebo relaxovat 
a odpočinout si. A zároveň jsme nepřesáhli stanovené finanční 
hranice za jednotlivé projekty, dokonce se nám podařilo náklady 
na projekty snížit na téměř polovinu! Zahřálo nás i zjištění, že ob-
čané naší obce mají zájem podílet se dobrovolně a bez odměny 
na realizaci projektů. 
 Jitka Čurdová


