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Kolaudace vodovodu postupuje do finále
Úspěšně je zkolaudován a uveden do provozu vodovodní řad G6 vedoucí 
od křižovatky ulic Českobrodská–Doubecká na konec Horky. 

I v této části je možné již zažádat 
o montáž vodoměru. Vlastníci nemovitos-
tí napojených i v této části stavby (stejně 
jako na řadu G5 vedoucí z Kutnohorské 
(od ul. Na Konci) přes Moklinu do Lou-
ňovické na křižovatku s Českobrodskou) 
mohou již zažádat o uzavření smlouvy 
o dodávce vody, osazení vodoměru a za-
hájení dodávek vody. V součinnosti s pro-
vozovatelem vodovodů a kanalizací v obci 
– 1. SčV, a.s. – jsme pro vás připravili do-
kumenty potřebné pro uzavření smlou-
vy. Ke stažení je najdete na webu obce 
https://1url.cz/@dostavba_vodovodu. 
Montáž vodoměru probíhá na náklady 
vlastníka nemovitosti po uzavření smlou-
vy o dodávce vody. Na webu jsou ke sta-
žení také stavební povolení domovních 
přípojek, které je nutné na Veolii předložit 
k uzavření smlouvy. 

Pokud nemáte možnost dokumenty 
stáhnout z webu, můžete si je vyzved-
nout přímo na kontaktním místě 1. SčV 
a.s., ul. 17. listopadu 51/1, Říčany (ote-
vírací doba: pondělí 8–11 h a 12–17 h, 
středa 8–11 h a 12–17 h, pátek 8–12 h,  
telefon: 840 111 322) nebo též na obec-

ním úřadě. V článku na webu najdete 
kromě informací k uvedení přípojek do 
provozu také aktuální postup kolaudač-
ních prací.

Ve čtvrtek 14. května pak proběhla 
závěrečná kolaudační prohlídka stavby 
pro zbývající uliční řady, které se na při-
vaděč Region jih napojují. K uvedení do 
provozu ještě zbývá uspořádat předávací 
dokumentaci, neboť stavba je složená 
celkem ze čtyř stavebních povolení, a je 
nutné složku dokumentace podle nich 
rozdělit na čtyři části. Nicméně doufám, 
že v příštím čísle vás budu moci již infor-
movat o úspěšném završení kolaudač-
ního procesu.

Ještě musím upozornit všechny, kteří 
dosud nevyrovnali své závazky za vodo-
měrné šachty odebrané na obecní účet, 
nebo nedoplatili smluvní podíl na vybu-
dování přípojky, které nejsou předmětem 
dotace (zejména přípojky na prázdné po-
zemky), aby tak učinili v co nejkratší době. 
Dlužníkům nebude umožněno osazení 
vodoměru do doby vyrovnání závazku.

Přemysl Zima,  
místostarosta obce Mukařov 4x foto: Archiv, Štěpán Januszek
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O čem se jednalo na květnovém zastupitelstvu?

Úvaha o zástavbě obce
Chtěla bych také někdy napsat příspěvek o krásné kulturní či 

sportovní akci, ale bohužel moje zaměření – stavební rozvoj obce – 
takové oslavné články neumožňuje. Ten můj se pro mnoho z vás může 
zdát nudný a obtěžující, ale dotýká se každého z nás, kteří zde bydlíme. 

Za minulé roky došlo v našich obcích k obrovskému nárůstu 
výstavby.  Ekonomický tlak na bydlení a komplikace možností bytové 
výstavby v Praze vedou i nyní k tlaku na zástavbu volných lokalit 
i jednotlivých pozemků. Změnou územního plánu se nám podařilo 
částečně možnost nové zástavby v tak intenzivní formě omezit.

Stále ale dochází k zintenzivnění zástavby tak, že místo jednotli-
vých rodinných domů máme na řadě pozemků dvojdomy a trojdo-
my – aby dostaly povolení, jsou nazývány rodinnými domy o dvou 
a třech bytových jednotkách. Tím ale náhle máme až trojnásobný 
nárůst obyvatel na každém pozemku,  na což škola, ani dopravní 
a technická infrastruktura není a nemůže být připravena. Ale to sa-
mozřejmě stavebníky nezajímá, důležitý je finanční profit z pozemků.  

Pokud se jedná o větší lokality, uzavírá s obcí stavebník plánovací 
smlouvu, či smlouvu o rozvoji území, kde se snažíme dohodnout 
se stavebníky příspěvky na obecní infrastrukturu, ale u zástavby 
jednotlivých pozemků to možné není. A tak dochází k tomu, že  jsou 

pozemky zastavěny na maximální úroveň. Stavebníci vymýšlejí různé 
kličky tak, aby výstavba na papíře prošla povolením a nakonec jsou 
tu noví majitelé, kteří vytvářejí tlak na obec, aby zajistila místo ve 
škole, připojení na kanalizaci, stěžují si na přeplněné a rozbité silnice, 
neexistenci hřišť, parkují na veřejných plochách atd. 

Smutné je, že řada z takto zastavovaných pozemků je ve vlast-
nictví dlouhodobých obyvatel našich obcí, kdy vlastní ekonomický 
zájem je mnohem důležitější než to, jak bude rodná obec vypadat. To 
platí ať již o výstavbě minulé, tak tím více o současné snaze zahustit 
zástavbu bez ohledu na okolní obyvatele a vzhled obce. 

No, je to vlastně ode mě pouze takový povzdech, nemyslím si, 
že tento článek zvedne v někom svědomí a změní něčí chování. 
Možná, že je úplně zbytečný, že to všichni víme, ale chtěla jsem tyto 
problémy pojmenovat nahlas. 

Na výboru pro územní rozvoj probíráme každou žádost velmi 
pečlivě a věřte mi, že budeme všemi prostředky, které nám právní 
systém dává, bránit podobné zástavbě. 

Hana Zákoucká,
Radní a předsedkyně stavebního výboru obce

Na květnovém zasedání, které se konalo po přestávce vynucené nouzovým stavem, zastupitelé vyslechli informaci o průběhu 
zápisu do Základní školy Mukařov, o jednání se starosty spádových obcí a s krajskou hygienickou stanicí o případném dočasném 
navýšení kapacity školy na základě výjimky z naplnění hygienických standardů. 

Vyjádření KHS je možno očekávat po 
místním šetření, naplánovaném na 26. květ-
na. Vzhledem k celkovému počtu účastníků 
zápisu je zřejmé, že budou muset být odmít-
nuty i některé děti ze stávajícího školského 
spádového obvodu. Zastupitelé potvrdili 
svou vůli začlenit do ZŠ Mukařov případné 
detašované pracoviště, které by vzniklo v ně-
které ze spádových obcí. Naopak odmítli ná-
vrh MVDr. Mádra vyčlenit pro školu budovu 
v Příčné 61, která slouží od roku 2015 jako 
Kulturní a komunitní centrum.

Zastupitelé pověřili radu obce jednáním 
s TJ Sokol Mukařov o odkoupení cesty vedou-
cí ke školní jídelně. Schválili rovněž i záměr 
uplatnit institut mimořádného vydržení na 
pozemky podél komunikací, u nichž je skuteč-

ná hranice posunuta oproti stavu zazname-
nanému v katastru po dobu delší než 20 let. 
Vlastníci dotčených pozemků budou vyzváni 
k uzavření souhlasného prohlášení o převo-
du vlastnictví pozemků, které narovná reál-
ný a v katastru zaznamenaný stav, přičemž 
podmínkou převodu je, že nabyvatel uhradí 
související náklady (geometrické zaměření 
a vklad do katastru nemovitostí).

Zastupitelé schválili vyhlášení veřejné 
zakázky na sběr, přepravu a odstraňování 
odpadů s termínem zahájení plnění nové 
smlouvy 1. 7. 2021. Schváleno bylo také 
zadání Změny č. 2 Územního plánu, která 
řeší zařazení pozemků na návsi v Srbíně, 
podmínku pro zastavěnost areálu základní 
školy a vodoteč na p.č. 588/83 v k.ú. Srbín.

Bylo schváleno vytyčení a značení cyklo-
trasy 1A v katastru obce Mukařov, určené pro 
horská kola, a naopak zamítnuta žádost na 
oplocení části veřejného prostranství u muka-
řovského Návesního rybníka. Problémy s udr-
žováním veřejného pořádku, které vedly k této 
žádosti, budou řešeny výzvou k nápravě adre-
sované provozovateli sportovního rybolovu.

Zastupitelé schválili doplnění Výboru pro 
veřejný pořádek a dopravu o nového člena, 
pana Michala Vavřinu, a také jmenování no-
vého redaktora Obecního zpravodaje pro 
Mukařov, Srbín a Žernovku, pana Štěpána 
Januszka, který byl redakční radou vybrán 
z pěti uchazečů. 

Kateřina Čadilová, 
místostarostka obce Mukařov

2x foto: Archiv
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Kapacita základní školy opět v centru pozornosti
V posledních týdnech, tak jak se přiblížil termín zápisu do základní školy Mukařov, stal se problém kapacity naší školy a otázka 
přijetí dětí z okolních obcí často diskutovaným tématem mezi zastupiteli a radními obce. 

Každý, kdo trochu sleduje obecní dění, 
asi ví, že tématu kapacity školy je věnována 
velká pozornost. Sám jsem od roku 2006 
byl u všech jednání se starosty okolních 
obcí, která se této problematiky týkala. 
Vždy jsem prosazoval postoj, že s okolními 
obcemi chceme spolupracovat, ale ony se 
na řešení této věci musí podílet a nečekat, 
že vše zařídíme my, jako zřizovatel školy.

Díky tomu jsme po dlouhých jednáních 
v r. 2009 společně postavili jednu z prvních 
kontejnerových škol v republice, což je, 
domnívám se, dodnes nedoceněná zásluha 
zejména tehdejšího místostarosty Ing. 
Kašpara. Následně jsme zásadně rekon-
struovali a zvýšili kapacitu školní jídelny, kde 
se potřebné dotační prostředky podařilo 
získat díky úsilí zastupitele Mgr. Jakoba, 
v roce 2014 následovala další kontejnerová 
přístavba o jedno patro a v roce 2015 byla 
z dotace Ministerstva financí, kterou jsme 
získali jen díky společnému úsilí mne a Mgr. 
Jakoba, postavena nová školní budova. 
Nutno podotknout, že tyto stavby by nebylo 
možné postavit, pokud by již v té době nebyla 
modernizována školní jídelna. 

A také nezbývá než konstatovat, že na 
školní jídelnu okolní obce nijak nepřispěly. 
Nakonec, možná si vzpomenete, že ani 
finanční podíl, který na výstavbu nové školy 
z roku 2015 původně okolní obce slíbily, 
nebylo jednoduché z obcí dostat.

Proč to ale všechno píši. Výstavba v okol-
ních obcích se rozrůstá, a škola ani její areál 
nejsou nafukovací. Proto jsme se již v roce 
2016 usnesením zastupitelstva rozhodli 
žádnou další přístavbu v Mukařově nereali-
zovat a pro zajištění standardů a kvality výuky 

zastropovat kapacitu školy na 640 žácích. 
Toto měl být jasný signál okolním obcím, 
že pokud se jejich obce rozrůstají, musí se 
o zajištění školní docházky konečně začít 
starat samy. 

Následující slabší roky ukolébaly pozor-
nost všech, až přišel rok 2019, v jehož úvodu 
jsme řešili blížící se hrozbu, zjištění, že by 
kapacita školy nemusela pro rok 2020/2021 
stačit. Od února 2019 jsme se proto každý 
měsíc se zástupci okolních obcí scházeli, 
abychom hledali řešení ve formě výstavby 
odloučeného pracoviště školy v některé ze 
spádových obcí. A v dobré víře, že obce tento 
problém aktivně řeší, jsme pro uspokojení 
poptávky ještě jednou zvýšili kapacitu školy 
na limitních 660 žáků. Tento limit je však 
skutečně maximální i z pohledu Krajské hygi-
enické správy, neboť jedním z posuzovaných 
faktorů je i počet sociálních zařízení. Jinými 
slovy, bez přístavby dalších toalet kapacitu 
dále zvyšovat ani nejde, nehledě na kapacitu 
mukařovské čistírny odpadních vod, která 
je na hraně.

Bohužel, jednání s okolními obcemi 
koncem roku 2019 ztroskotala a mukařovské 
zastupitelstvo přijalo v listopadu 2019 usne-
sení, že z finančních důvodů nepodporuje 
výstavbu odloučeného školského pracoviště. 
Připomínám, že vzkaz, že Mukařov nemůže 
řešit problémy okolních obcí s nárustem 
obyvatel vyslalo zastupitelstvo již v roce 2016.

Bouře se rozpoutala v letošním dubnu, 
kdy se během zápisu do prvních tříd ukázalo, 
že počty zájemců trojnásobně převyšují 
počet volných míst ve škole. Pro mukařov-
ské zastupitele je a musí být samozřejmě 
prioritou zajištění školního vzdělání pro děti 

svých vlastních občanů, jak ostatně stanoví 
Školský zákon v § 178, odst 1. Ač neradi, 
o této skutečnosti jsme informovali i vedení 
okolních obcí, s tím, že letos už jim opravdu 
nemůžeme pomoci.

Proto bylo asi nejen pro mne velkým 
překvapením, když jeden z místních 
zastupitelů, MVDr. Mádr, okolní starosty 
oslovil, že mukařovské zastupitelstvo v čele 
se starostou nezodpovědně odmítá situaci 
řešit, a přitom řešení, které by jim pomohlo, 
existuje: vystěhovat Kulturní a komunitní 
centrum Mukařov a vytvořit třídy zde. Nápad 
sice zdánlivě logický, avšak polovičatý, neboť 
ani kdyby se komunitní centrum vystěhovalo 
celé, nepojme ani třetinu všech letošních 
zájemců, navíc nápad zhoršující dopravní 
zatížení centra obce a čistírny odpadních 
vod. Když při následně svolaném jednání 
starostů a zastupitelů tito sami uznali, že toto 
řešení zřejmě není nejlepší, a více by se jim 
líbilo zvýšení kapacity stávající školy, nabídl 
MVDr. Mádr, že u Krajské hygienické správy 
vyjedná výjimku z výše zmíněného poměru 
počtu dětí a sociálních zařízení.

Nyní tedy s napětím čekáme na úterý 
26. května, kdy má pracovník hygieny 
osobně posoudit stav, a pokud přeci jen 
dojde k navýšení kapacity, a tím i zvýšení 
počtu dalších vozidel v okolí školy, zvýšení 
nátoku na čistírnu odpadních vod a dalšímu 
omezení komfortu v základní škole, jedinou 
útěchou nám může být, že jsme okolním 
obcím vyřešili část jejich problémů.

Je však k zamyšlení, zda má zastupitel 
zvolený občany naší obce hájit zájmy okol-
ních obcí na úkor obce, kde byl zvolen.

Rudolf Semanský, starosta obce Mukařov

Úhrada místních poplatků za psy a svoz odpadů
Upozorňujeme občany, že 30. 4. uplynula lhůta splatnosti poplatků za 
užívání systému svozu a likvidace komunálního odpadu a poplatku ze psů. 
Protože je poplatek letos poprvé účtován za osoby, a nikoliv za popel-
nice, neposílala obec žádné faktury. Všechny poplatníky, kteří poplatek 
dosud neuhradili, žádáme, aby tak učinili bezodkladně, nejlépe bez- 
hotovostním převodem. Údaje potřebné pro platbu je možné zjistit 
v systému www.mojeodpadky.cz, nebo telefonickým či e-mailovým 
dotazem na obecním úřadě.
V případě neuhrazení poplatku hrozí sankce až v trojnásobné výši 
základního poplatku a pozastavení služby svozu odpadu. Povinnost 
hradit poplatky se vztahuje na všechny osoby s pobytem v obci (včetně 
cizinců) a na vlastníky nemovitostí evidovaných v katastru nemovitosti, 
kde není nikdo hlášen k pobytu. 
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KKCM pomalu obnovuje kroužky a kurzy

„Nevítaný příchozí“ pohledem dětí z MŠ Mukařov

Již v dubnu bylo spuštěno 9 kroužků pro 
děti on-line formou (např. angličtina pro 
školní děti, šachový kroužek nebo kroužek 
multimédia) a díky rozvolňování vládních 
opatření jsme začali cvičit na zahradě 
KKCM. Spustili jsme také kroužky Jóga pro 
děti a Pilates pro děti. V kurzech pro dospě-
lé jsme také nezaháleli. On-line jsme spustili 
Power jógu a od 11. 5. je spuštěno cvičení 
Jogalates, Ballance Ball, Pilates pro bolavá 
záda a Cvičení před a po porodu. Za krásné-
ho počasí cvičíme na zahradě KKCM. Postup-
ně budeme obnovovat další kurzy a kroužky, 
vždy vás včas budeme informovat mailem, 
nebo telefonicky, kdy se opět setkáme.  
Klubovna pro školní děti bude spuštěna 
25. května. Odpoledne mohou přihlášené 
děti využít otevřenou klubovnu. Lektorky 
budou s dětmi kreslit, kreativně tvořit nebo 
hrát deskové či jiné hry. V případě pěkného 
počasí určitě využijí zahradu pro míčové nebo 
společenské venkovní hry.

Mateřské centrum 
Od června nabízíme možnost Veselého 

cvičení s Katkou venku na zahradě KKCM (za 
budovou na uzavřené zahrádce). Budeme 
samozřejmě dodržovat rozestupy a hygienic-
ká nařízení. Začínáme v pondělí 1. června od 
10 hodin. S sebou si vezměte deku a dobrou 
náladu.

Předškolní děti 
Ve čtvrtek a pátek dopoledne se ozývá 

v KKCM opět dětský smích a to díky skupince 
Mravenečků (hlídání malých dětí s progra-
mem) a také Anglické dopolední školičce, 
kde děti spolu s Julianem a asistentkou Ja-
nou nebo Zuzkou se zážitkovou formou učí 
anglickému jazyku.

Knihovna
Knihovna je otevřená veřejnosti od  

24. dubna, každé úterý a čtvrtek od 10 do 12 
hodin a od 13 do 17 hodin. Samozřejmostí 
je vstup s rouškou a použít můžete u vstupu 
připravenou dezinfekci. Vrácené tituly od 
čtenářů jdou ihned na několik dní do povinné 
karantény, aby případné viry neměly šanci 
šířit se dál a knihy byly pro čtenáře bez rizika.

Virtuální realita 
Virtuální realita začíná nabízet digitální 

zážitky pro veřejnost.

Dětské hřiště 
Dětské hřiště před budovou KKCM je od 

května otevřeno veřejnosti a pravidelně dez-
infikováno pracovníky obce. Sledujte stránky 
www.kkcm.cz, najdete zde vždy aktuální 
informace – co se v KKCM děje, také zde 
jsou přihlašovací formuláře i telefonní čísla 
(pro dotazy, rady, informace). Jsme vám stále 
k dispozici a jsme rádi, že zůstáváte s námi.

Zápisy do kroužků a kurzů
Od 25. května spouštíme zápis do krouž-

ků a kurzů podle aktuálního rozvrhu na školní 
rok 2020/2021! Kroužky a kurzy budeme 
otevírat od září 2020. K zápisu použijte on-
line formulář, který najdete na webových 
stránkách. Více informací na www.kkcm.cz, 
nebo na telefonu 773 445 645.

Jitka Čurdová,  
koordinátorka volnočasových aktivit KKCM

Kulturní a komunitní centrum Mukařov se po uvolňování opatření pomalu nadechuje a opět začíná fungovat. 

Počátkem března se k nám vetřel a obrátil naruby život nevidi-
telný a nezvaný host. Uzavřel školy, školky, úřady, obchody, omezil 
a ztížil práci lékařů, hasičů i policistů. 

Zbyla nám spousta věcí, které dělat můžeme. Například si 
můžeme pomáhat a mít z pomoci radost. Můžeme věnovat čas 
jeden druhému. Můžeme být se svými dětmi, buďme za to vděčni. 
Chvilky strávené s dětmi se zanedlouho promění ve vzpomínky 
a budou těšit nás i děti po celý život. 

Naše paní učitelky a pracovnice z mateřské školky v době nouzo-
vých opatření připravují nové programy pro děti na dobu po znovu- 
otevření. Ve školce probíhá velký úklid ve třídách a v budovách. 
Instalují se nové didaktické koutky na zahradě, revitalizuje se zeleň. 
Připravují se nové, zdravé a pestré jídelníčky, aby dětem jídlo chut-
nalo a podpořilo posílení imunity. Ve zbývajícím čase šijí všichni, 
kteří vládnou uměním šití na stroji, obličejové roušky. Roušky 
jsou distribuovány s pomocí obecního úřadu všude tam, kde jsou 
potřeba. Před časem jsme instalovali výstavu obrázků našich dětí 
na plotech mateřské školy ,,Malujeme na ploty“. Také opravujeme 

herní prvky a snažíme se o vytvoření co možná nejbezpečnějšího 
prostředí pro rozvoj dětské osobnosti po všech stránkách. My ne-
můžeme pomoci rodičům dětí z naší školky s ekonomickými a jinými 
potížemi, vyplývajícími ze současné těžké situace, ale snažíme se 
pomoci inspirativními projekty na výuku a zábavu s dětmi. Projekty 
jsou vytvářeny pro menší i starší děti na míru. Oba druhy programů 
ze školního vzdělávacího programu obsahují náměty a odkazy na 
zábavné tvoření, básničky, říkadla, písničky, pohybové hry a hry 
do malých prostor, interaktivní didaktické hry, pokusy, pracovní 
listy a omalovánky. Projekt pro starší děti se jmenuje ,,Krabička 
plná zábavy babičky Danušky“. Všechny projekty pro malé i velké 
děti obsahují inspiraci pro zaměstnání i zábavu chytrých hlaviček, 
šikovných ručiček a nepokojných dušiček. Máme na tyto projekty 
i pozitivní zpětnou vazbu od rodičů dětí, jejich radost a kladné 
hodnocení je pro nás velkou motivací při tvorbě těchto projektů 
a jsme za ni vděční. Přejeme vám všem, rodičům i dětem, pevné 
zdraví i nervy a krásné jarní dny bez virů. Dana Horáková, 

Mateřská školka Mukařov
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Aktivity zásahové jednotky SDH Mukařov

Škola ve výuce na dálku podle průzkumu obstála dobře

Abychom udrželi tradici i v této nelehké době, rozhodli jsme 
se vztyčit májku, byť bez účastí veřejnosti. Dílo se povedlo, májka 
byla postavena a my byli rádi, že jsme to dokázali. Jaké bylo naše 
překvapení, když ráno, první květnový den, jsme dostali zprávu, že 
májka je dole. Pár úderů sekerou a naše úsilí udržet tradici šlo dolů. 
Slyšeli jsme názory, že jsme přece měli májku hlídat. O to tady ale 
nejde. Mezi námi jsou prostě jedinci, kteří mají radost z toho, když 

ničí aktivity ostatních. Jasně, mohli 
jsme sedět doma, nemuseli jsme 
se pachtit do lesa, vybrat strom, 
donést na hřiště a vztyčit májku. 
Udělali jsme to, protože nám zá-
leží na tradicích, jsme součástí 
dění v obci a děláme něco navíc. 
Hloupí jedinci se najdou vždy a mají  
radost, když mohou torpédovat aktivity někoho jiného.

Co se týče počtu zásahů, měli jsme za poslední měsíc pouze 
dva. Koncem dubna jsme vyráželi do Doubravčic k požáru roze-
stavěného rodinného domu a 4. května jsme likvidovali hořící 
saze v komínu v Tehově. Oba zásahy jsme profesionálně zvládli 
a v pořádku se vrátili na základnu do Mukařova.

S ohledem na restriktivní omezení se bohužel letos nesetkáme 
na našem tradičním Dětském dnu s hasiči. Mrzí nás to, a o to více 
se budeme těšit, až se s vámi uvidíme na dalších akcích, které snad 
proběhnou již v normálním režimu.

Za SDH Mukařov Petr Doležel, 
hospodář, zastupitel

Koncem dubna obdrželi všichni rodiče dětí z naší základní školy 
on-line dotazník, který zjišťoval jejich názory na výuku na dálku. Ač 
byli učitelé téměř zcela nepřipraveni na obrovskou změnu ve stylu 
a způsobu výuky, zpětná vazba od rodičů byla velmi pochvalná 
a chápavá. Dotazník, který obsahoval 11 otázek, byl nakonec vypl-
něn rodiči 518 žáků. 

Mezi důležité odpovědi patří např. skutečnost, že rodiče z 86 % 
mají dostatek informací o způsobu a náplni výuky a ze 77 % jsou 
spokojeni s přístupem k výuce na dálku. Jednotliví třídní učitelé 
obdrželi vyhodnocení dotazníku za svou třídu, aby měli maximální 
zpětnou vazbu a případně mohli ještě stávající systém výuky vylepšit. 

Tomáš Kouba,  
předseda Školského výboru

Vážení spoluobčané,
ráda bych Vás touto cestou informovala 

o činnosti Sociální Poradny Mukařov v po-
sledních třech měsících. Jak všichni víme, 
situace spojená s Covid-19 byla pro nás 
všechny nejen nečekaná, ale i značně ob-
tížná. Museli jsme si během několika dnů 
zvykat na omezení svých životů a přizpůso-
bit se novým pravidlům.

Poradna po tento čas fungovala na zá-
kladě telefonických dotazů a prostřednic-
tvím e-mailu. Kromě klientů, kteří využili 
našich služeb a potřebovali pomoc týkající 
se jejich rodinných, osobních či pracovních 
problémů, jsme poskytovali pomoc i klien-
tům, kteří se na nás obrátili v situaci spojené 

s výskytem Covid-19. Těm jsme například 
dovezli potřebné roušky, nákupy, zajistili 
donášky obědů, vyzvedávání léků nebo vy-
řídili běžnou administrativu spojenou s ná-
vštěvou pošty. Současně jsme pomáhali 
i při vyřizování potřebných dávek a snažili 
se o vysvětlení a lepší orientaci v nastalé 
situaci. To se týkalo nejen osamělých klientů, 
ale i těch, jejichž rodiny nežijí v jejich okolí 
a nemohly tedy okamžitě zajistit potřebnou 
péči.

V každém případě náš velký DÍK patří 
všem místním ochotným dobrovolníkům, 
kteří ihned zareagovali na nastalou situaci 
a zdarma šili a rozdávali potřebné roušky. 
Díky jejich pomoci jsme je mohli rychle pře-
dávat i našim klientům.

Co se týče fungování poradny, i nadále 
prosíme, abyste nás kontaktovali napřed 
telefonicky nebo e-mailem. Společně do-
mluvíme další postup. Od června nastupuje 
kolegyně paní Klára Balínová na mateřskou 
dovolenou, v poradně vám tedy budu dočas-
ně k dispozici pouze já.

Na závěr bych chtěla poděkovat klientům 
poradny za projevenou důvěru, se kterou se 
na nás stále obracejí, i za trpělivost, kterou 
mají, protože ne všechno lze řešit a vyřešit 
rychle. Nám všem pak přeji pevné zdraví, 
plno sil a optimismu. 

Mgr. Klára Holická
tel.: 775 276 815

e-mail: socialni.sluzby@kkcm.cz

Sociální poradna pomáhá bez přestávky

95%

4%1%

Způsob připojení k internetu

Máme doma neomezený
internet

Máme připojení přes SIM s
omezeným datovým
objemem
Využíváme možnosti
připojení k volné wifi mimo
domov

19%

22%

21%

20%

18%

Pokud v průběhu května či června vláda umožní otevření škol i v 
omezených podmínkách, plánujete své dítě do školy poslat?

spíše ano
spíše ne
určitě ano
určitě ne
zatím nevím

61%
9%

10%

20%

Jak vnímáte zadávání práce od různých vyučujících?
(pouze 2. stupeň)

Každý učitel používá trochu odlišný model, nicméně
vcelku bezproblémové

Zadání od učitelů je nepřehledné, každý využívá
zcela jinou platformu a klade zcela jiné nároky.

Zadávání je jednotné, ucelené a přehledné

Zadávání není zcela přehledné, využívá se více
platforem

Rodiče žáků nejvíce rozdělila otázka, zda plánují své děti 
poslat do školy v případě jejího otevření v květnu či červnu

Mukařovská májka. Foto: Milan Veselý
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Pojem koronavirus se za necelé tři mě-
síce stal asi nejskloňovanějším pojmem 
současnosti. Nejen jako strašák ohrožující 
lidské zdraví či životy, ale také jako strašák 
přinášející soumrak nad několikaletým 
ekonomickým růstem, kterého jsme byli 
v Česku i v celosvětovém měřítku svědky. 
O tom, jaké zdravotní potíže může virus 
způsobit, už bylo řečeno a napsáno mnohé. 
Je však také potřeba se podívat na ekono-
mickou stránku věci, která s koronavirem 
jde ruku v ruce. 
Podnikatelské prostředí v Česku se v po-
slední dekádě těšilo značnému růstu na 
vlně celoevropské konjunktury. Meziroční 
vývoj maloobchodních tržeb se podle ČNB 
od roku 2013 drží stabilně v černých číslech, 
stejně tak růst hrubého domácího pro-
duktu, míra inflace a stabilně rostly mzdy. 
Alfou a omegou každé ekonomiky je tzv. 
hospodářský cyklus, doslova vzato by se 
dalo říct, že žádný ekonomický růst, ale ani 
pokles nemůžou trvat věčně a v krátkodo-
bém časovém horizontu dojde ke změně. 
Uběhlo přes deset let od počátku největší 
celosvětové ekonomické krize od 30. let 20. 
stolení a ekonomové se již nějakou dobu 
přeli a předvídali, kdy se opět ekonomika 
utlumí a po období prosperity přijde recese 
či krize. „Žádná velká krize Českou republi-
ku v dohledné době nečeká, růst ekonomiky 
by měl být i v letošním roce (2019 – pozn. 
aut.) velmi solidní,“ prohlásil ještě začátkem 
roku 2019 v pořadu Interview ČT24 v České 
televizi prezident Hospodářské komory 
Vladimír Dlouhý. 
Rok 2020 nám však přichystal překvape-
ní v podobě virové epidemie nebývalého 

rozsahu a s ní souvisejících opatření proti 
jejímu šíření. Tato opatření, která byla po-
stupně ve všech zemích světa přijímána, 
logicky vyústila v utlumení výroby, zpraco-
vání, zásobování, služeb a mnoho dalších 
odvětví, v nichž pracuje nemalé množství 
lidí. V dnešním globalizovaném světě je 
utlumení těchto odvětví vážný problém, 
neboť jednotlivé ekonomiky závislé na 
dovozu nebo vývozu zboží a služeb byly 
najednou postiženy restrikcemi omezují-
cími jejich standardní produkci. Dotklo se 
to jak velkých nadnárodních firem a pod-
niků, tak drobných podnikatelů i běžných 
spotřebitelů. 
Podnikatelé v malých městech a obcích 
bohužel nejsou v tomto výjimkou. Nově 
přestěhovaný Farmářský obchod Muka-

řov ve Školní ulici u kruhového objezdu 
prochází hned od otevření na novém mís-
tě těžkou zkouškou. Nejen, že musel na 
nové adrese oslovit nové zákazníky, ale 
hned pár týdnů po otevření se vypořádat 
s jejich úbytkem v důsledku omezení vol-
ného pohybu lidí. Naštěstí mohl obchod 
jako prodejna potravin zůstat za určitých 
podmínek otevřen a fungovat i nadále. 
Provozovatelky obchodu například nabídly 
zákazníkům možnost telefonických objed-
návek zboží a jejich následné nachystání 
pro rychlý osobní odběr.
„Jsme tady u kruhového objezdu od března, 
přestěhovaly jsme sem prodejnu od hlavní 
cesty z Pražské ulice, kde jsme byly asi tři 
roky. Přestěhování prodejny nám vyšlo skoro 
přesně na začátek onoho období, kdy skoro 
vše zavřelo a lidé omezili nákupy. Paradoxně 
nám však přestěhování na toto místo po-
mohlo, protože kdybychom zůstaly u hlavní 
cesty, zvlášť teď, když se tam dělá nový chod-
ník a je omezena doprava, tak bychom asi už 
nebyly. Sem na nové místo zákazníci chodí 
a všímají si nás víc. V současné době však 
nedokážeme úplně říct, jestli jsme na tom 
hůř nebo lépe, protože jsme na tomto místě 
krátce a zatím nevíme, kdy je lepší a kdy 
horší měsíc,“ shodly se obě spolumajitelky 
obchodu Blanka a Majka.
Dále podotkly, jak je v posledních týdnech 
patrný růst cen zboží: „Zajímavý je nárust 
cen za zboží, který samy pozorujeme už při 
nakupování od dodavatelů. Je to týden co 
týden, kdy za to stejné zboží jsme nuceny 
zaplatit víc. Všechno hrozně zdražuje, což 
se bohužel musí promítnout i do konečných 
cen pro zákazníka, ale lidi k nám zatím  
naštěstí chodí.“ 

Jak se podniká v Mukařově během koronakrize

Graf názorně ilustruje vývoj tržeb maloobchodu v Česku za posledních 10 let,  
výsledek za březen 2020 (úplně vpravo) asi nikoho nepřekvapí         Zdroj: kurzy.cz, ČNB

Nově přestěhovaný Farmářský obchod Mukařov měl to štěstí, že jako prodejna 
potravin mohl za určitých hygienických podmínek zachovat provoz 

Foto: Farmářský obchod Mukařov



Kadeřnictví musela zavřít 
Jedním z podnikání, které muselo své brány 
zavřít úplně a neprodyšně, byly provozovny 
kadeřnických služeb. Ty byly nuceny zavřít 
14. března a po následující týdny vyčkávaly 
na zlepšení epidemiologické situace v zemi, 
aby mohly šikovné kadeřnice opět zkrášlo-
vat náš vzhled. Irena Bajcurová, provozova-
telka Kadeřnictví a solária Deja vu v Muka-
řově se po nedávném znovuotevření svého 
salonu rozpovídala o současné situaci a jak 
se s ní vypořádává: „My jsme zavřely hned po 
vydání krizových opatření naší vládou, tedy 
14. března. Holky tady pracují každá sama 
na sebe, takže v tomto smyslu jsme nemusely 
řešit věci typu neschopnost zaměstnavatele 
vyplácet mzdy. Otevřely jsme nakonec v týdnu 
od 11. května, tedy po téměř dvouměsíční 
vynucené pauze. Od otevření máme samo-
zřejmě spousty objednávek od zákazníků na 
sestřihy a účesy, ale nejde to jako dřív, kdy 
jsme třeba stříhaly tři lidi najednou, to teď 
nemůžeme. Musíme dodržovat nastavené 
hygienické předpisy, jako dvoumetrové ro-
zestupy mezi zákazníky, nutné je umytí vlasů 
před jejich úpravou. V tomhle máme výhodu, 
že umyvadla máme, ale nevím, jak to dělají 
v jiných menších kadeřnictvích a holičstvích, 
kde vlasy zákazníkům umývat nemohou, nebo 
mají třeba jen jedenapůlmetrové rozestupy 
mezi židlemi. My jsme se přizpůsobili, zrušili 
jsme kosmetický koutek a je tam jedno od-
dělené místo na stříhání. Nicméně hygiena 
v kadeřnictvích obecně není problémem – dez-
infekce hřebenu, nůžek, oddělené ručníky, vy-
tírání – to je odjakživa standardem, jen se teď 
musí hlídat ty rozestupy a samozřejmostí je 
nošení povinných ochranných pomůcek. Další 
věcí, se kterou jsme se museli vypořádat, byla 
kumulace lidí v čekárně. Lidé teď čekají radši 
s dětmi venku, než přijdou na řadu. Snažíme 
se proto objednávat tak, aby se jich v čekárně 

mohlo potkat co možná nejméně. Lidi jsou 
ale strašně super. Hrozně mě to nabíjí a je 
taky. Vlastně jim kadeřnictví chybělo nejen 
proto, že už měli dlouhé vlasy, ale také kvůli 
tomu sociálnímu kontaktu. Jde na nich vidět, 
že jsou rádi venku z bytu či domu a můžou 
si popovídat se známými tvářemi. Líbí se mi 
ta podpora a dobrosrdečnost lidí, kteří sami 
nabízejí podporu zasaženým podnikatelům 
a chtějí přispět na provoz, finančně, nebo 
jen tak udělají radost něčím sladkým. To je 
úžasné a hrozně to nabíjí energií a nadějí do 
budoucna. Držím palce dalším podnikatelům, 
protože je opravdu šok, když ze dne na den 
musíte zavřít a přijdete tak o veškerý příjem. 
My máme to štěstí, že jsme ve svém a v zaje-
tých kolejích, ale když musíte dál platit splátky 
úvěrů za vybavení, drahé nájmy za prostory 
jako v Praze či jiných velkých městech, to je 
to pro podnikatele strašně těžké.

Pro květiny i přes krizi
Valentýna Budínová provozuje v Muka-
řově nedaleko kruhového objezdu malé, 
ale útulné Květinářství Kovárna. Než vlá-
da přišla s konkrétními obrysy toho, které 
provozovny musí zavřít, a které mohou 
zůstat otevřené, musela své květinářství 
na dva dny zavřít. Od té doby si cestu pro 
čerstvé květiny lidé opět našli, a tak může 
Valentýna zákazníky ve svém obchodě stále 
vítat s širokým úsměvem, avšak zakrytým 
rouškou: 
„Zavřeli asi na dva dny (od uzavření vybra-
ných obchodů a služeb v sobotu 14. března 
– pozn. aut.) a ten následující týden, kdy jsme 
opět otevřeli, bylo znát, že se lidé bojí a tolik 
pro květiny nechodili. Já jsem měla samo-
zřejmě na onu sobotu nakoupené květiny, 
pro které si během víkendu neměl kdo přijít. 
Naštěstí mi pomohly kamarádky a bývalé 
kolegyně ze školy a květiny si ode mě vzaly, 

to jsem byla moc ráda. Také pohřby mohly 
v omezeném režimu probíhat i nadále a na 
ty byla také potřeba květinová výzdoba. Zhru-
ba dva týdny před Velikonocemi zase začali 
zákazníci přibývat, chtěli si doma zkrášlit 
jarní výzdobu, a od té doby se to začalo zase 
srovnávat a lidi chodili jako dřív. Tímto bych 
ráda poděkovala všem milým zákazníkům, 
kteří si i přes mimořádnou situaci našli cestu 
do našeho květinářství a podpořili nás. Moc 
děkujeme.“
V současné době je v Česku epidemiolo-
gická situace den ode dne lepší a počty 
nakažených tak dramaticky nestoupají. 
Díky tomu se postupně rozvolňují zavedená 
opatření proti šíření viru a otevírají se další 
podniky a služby. V týdnu od 11. května 
se stejně jako kadeřnictví dočkaly mimo 
jiné také restaurační zařízení, respektive 
jejich letní předzahrádky. Je to první vla-
štovka v postupném návratu podnikání 
do normálního režimu. Sice se všechny 
podniky budou muset přizpůsobit různým 
hygienickým či bezpečnostním opatřením 
ve svých provozovnách, ale hlavní je, že 
budou moci svým zákazníkům začít opět 
poskytovat produkty či služby, na které 
byli zvyklí. 
Každá pomoc či podpora drobných pod-
nikatelů bude zásadní v jiném boji proti 
koronaviru. A to v boji o to, zda přežijeme 
ekonomicky. Ano, zdraví je vždy na prvním 
místě, nicméně s respektováním pravidel 
nastavených ministerstvem zdravotnictví 
a vládou ČR a zdravým rozumem pojďme 
podpořit ty, kterých se současná krize do-
tkla, ať už přímo či nepřímo. Ekonomicky 
vyspělý stát stojí na lokálních podnicích 
a drobných podnikatelích, kteří svou práci 
dělají svědomitě a srdcem. Proto se nebo-
jme je podpořit nákupem svých oblíbených 
produktů, nebo i milým slůvkem a úsmě-
vem. Ten totiž, byť stále ještě pod rouškou, 
často udělá úplně nejvíc.

Štěpán Januszek
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Současný obrázek režimu fungování kadeřnických salonů             Foto: Archiv

Foto: Květinářství Kovárna
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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
červen 2020

 � 18. 6. 2020 Křeslo pro hosta – Václav NOID Bárta 
Charismatický zpěvák s nezaměnitelným hlasem. 
Na poli populární a rockové hudby v průběhu let 
spolupracoval jako skladatel, aranžér a zpěvák na-
příklad s Lucií Bílou, Bárou Basikovou, Helenou Von-
dráčkovou, Kamilem Střihavkou, Lucií Vondráčkovou 
a dalšími. 

 � 24. 6. 2020 Zahradnická kavárnička s Františkem Polesným  
Tématem bude LETNÍ ZAHRÁDKA.

 � 27. 6.–1. 8. 2020 POchod POhádkovým LESem, ale tak trochu jinak…
Rodinná zábavná hra bude ušitá na míru stávající situaci. Na vyznačené trase na vás 
nebudou čekat „živé“ pohádkové bytosti, ale mapa vás provede po vyznačené trase. 
Průvodní materiály ke hře si budete moci sami vytisknout z internetu, nebo si je 
vytištěné vyzvednout v Galerii Stará škola (Příčná 11, Mukařov – hned vedle pošty). 
Orientační body na trase budou na potřebnou dobu odolné vůči počasí, děti budou 
vypracovávat zábavné úkoly a na závěr si můžete v Galerii vyzvednout malý dárek. 
Více informací najdete brzy na www.kkcm.cz. 

červenec, srpen, září 2020 
 � 11. 7.–5. 9. 2020 Letní louňovická divadelní aktivita 2020 

Po vynucené kulturní přestávce z důvodu virové pande-
mie vás zveme na již 8. ročník letního divadelního festivalu 
amatérských divadel. Během léta se v letní divadelní scéně 
v prostorách restaurace U Henců představí celkem třináct 
divadelních spolků. Více podrobností přineseme v příštím 
vydání zpravodaje. Sledujte náš web www.dipona.eu nebo 
facebook.

Letní příměstské tábory
 � Letní výtvarný svět, termín: 1.–3. 7. 2020; cena: 2 350 Kč/týden/dítě, lektorka: 

Petra Ižáková
 � Tábor s Evou plný tvoření, her a zábavy; 1. termín: 6.–10. 7. 2020, 2. termín: 

17.–21. 8. 2020, cena: 1 000 Kč/týden/dítě, lektorka: Eva Brůhová
 � Letní zálesácké tvoření; 1. termín:  

13.–17. 7. 2020, 2. termín: 10.–14. 8. 2020, cena: 2 950 Kč/týden/dítě, lektorky:  
Jitka Čurdová, Jana Galuščáková

 � Olympijský tábor s Katkou – sport, zábava, termín: 20.–24. 7. 2020;  
cena: 1 000 Kč/týden/dítě, lektorka: Kateřina Poláková

 � Tábor plný zábavy a dobrodružství; 1. termín: 27.–31. 7. 2020, 2. termín:  
3.–7. 8. 2020, cena: 2 900 Kč/týden/dítě, lektorka: Veronika Bartáková

Galerie Stará škola
červen 2020

 � 2.–30. 6. 2020 – papírové modely, 3D modely z puzzle a kresby 
výtvarných kroužků z KKCM. Výstava určená zejména dětem, 
ale doufáme, že potěší i dospělé.

červenec–srpen 2020
 � 1. 7.–29. 8. 2020 – Mukařovské léto. Výstava obrazů a artefaktů.

Otevírací doba: úterý 9-16 hodin, středa 9-19 hodin a sobota 9-12 hodin. 
Těšíme se na vás.

UTRÁCÍM NA ROHU 
Iniciativa za záchranu malých 
a lokálních podniků

Smysl iniciativy je dvojího charakteru:
1. Rozšířit povědomí o tom, proč je 

dobré podporovat lokální podniky.
2. Podpořit lokální podniky, aby  

přežily krizové období.
Podniky můžete podpořit úplně jed-
noduše:

 � Utraťte u nich peníze
 � Vyfoťte to na sociální sítě s hash- 
tagem #utracimnarohu

www.utracimnarohu.cz


