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Teenageři a jejich starosti nám nejsou cizí
Říká se jim také generace „Z“ – děti a mladí lidé narození v letech 1995–2015. Od svých předchůdců se liší tím, že neznají svět  
bez internetu a už od dětství umějí užívat různá komunikační zařízení, která se stala nedílnou součástí jejich života. Co se ale 
děje s nimi, když „nedigitální“ svět přestal z velké části existovat?

Možná to zní paradoxně, ale je pravděpodobné, že právě dospívající 
děti a mládež budou skupinou, na níž důsledky globální pandemie 
dopadnou nejtvrději. Dílem proto, že hranice mezi tím, kdy se so-
fistikované digitální hračky stávají z dobrého sluhy zlým pánem, je 
velmi křehká, a dílem zkrátka proto, že dospívání je období, kdy si 
každý musí ujasnit své místo v rodině i širší společnosti, poprvé se 
natvrdo konfrontovat s okolím, přijmout je, a hlavně sám sebe. Je 
to doba milníků, kdy je tolik věcí poprvé... Uzavřením do karantény 
jsme současným teenagerům vzali běžné povinnosti i radosti, od-
povědnost za reálné skutky a jejich důsledky, a taky zdánlivě banální 
zážitky jako společné oslavy narozenin, stužkovací a maturitní plesy 
a večírky, a možná i přijímací a maturitní zkoušky.

Symptomy deprese nebo úzkosti, kterou podle některých studií 
v současnosti trpí až třetina adolescentů, mohou být různé – nápad-
ná izolace od rodiny, výrazné zhoršení školního prospěchu, změna 
spánkových nebo stravovacích návyků, konzumace energetických 
nápojů a dalších podpůrných látek, nebo celková apatie.

Už dlouho před pandemií se 
v Mukařově diskutovalo o potře-
bě myslet také na věkovou sku-
pinu starších dětí a adolescentů. 
Jako jasný signál v této debatě 
zaznělo i vítězství parkurového 
hřiště v hlasování o participativ-
ních projektech v minulém roce. 
Obec záměr podpořila, i když bylo 
zřejmé, že původně předpokládané 

financování 100 tisíc korun je zcela nedostatečné. Projekt hřiště, 
které by mohlo vzniknout na takzvané Dlouhé louce (podél ulice 
Do Chobotu v Srbíně), byl svými navrhovateli rozpracován a nyní 
se připravuje žádost o dotaci. 

Nabídka pohybových aktivit ale osloví jen určitou část mládeže. 
Navíc od začátku úvah nad projektem zaznívá, že by bylo dobře zapo-
jit budoucí uživatele už do procesu vzniku hřiště a podpořit tak jeho 
využívání, a zároveň snížit riziko rychlé destrukce. Jak to ale udělat? 

Jako cesta se jeví vznik širší nabídky pro věkovou kategorii 
teenagerů. Vymýšlíme ji společně s týmem z Kulturního a komu-
nitního centra Mukařov a aktivními rodiči. Pracovně ji nazýváme 
„klub“ a představujeme si, že by mohla obsáhnout celý soubor spo-
lečenských, sportovních i tvořivých aktivit pro věkovou skupinu teen-
agerů. Skutečný název i obsah by si měli ideálně vymyslet a dotvořit 
samotní uživatelé. Aktuálně proto hledáme koordinátora budoucího 
klubu i aktivit kolem parkurového hřiště (podmínky viz výzva na straně 2).

A také chceme slyšet názory rodičů i samotných dětí. Při-
pravili jsme k tomu jednoduché online dotazníky přístupné 
z webu KKCM, na adrese www.kkcm.cz/teens. Je tam i kontaktní 
formulář pro ty, kdo se chtějí do projektu aktivně zapojit, nebo se 
obávají, že s jejich dětmi je „něco špatně“. V závažnějších případech 
je možné kontaktovat přímo sociální Poradnu Mukařov (tel. 775 
276 815, e-mail socialni.sluzby@kkcm.cz), jejíž kvalifikovaná soci-
ální pracovnice pomůže posoudit, zda je důvod se znepokojovat, 
a případně i najít vhodnou odbornou pomoc.

Neděláme si iluze, že najdeme univerzální recept „jak na pu-
berťáky“. Ve spolupráci s rodiči i odborníky se ale chceme pokusit 
prolomit umělou izolaci, ukázat, že existuje i jiný svět, než ten „za 
sklem“. Nabídnout možnost podílet se na společném projektu se 
všemi příležitostmi i důsledky. 

Bude to chtít důvěru a trpělivost, nejen od bezprostředních 
účastníků, ale i od širšího okolí, za níž předem děkujeme. Řešíme 
téma, které se týká svým způsobem všech, nejen teenagerů a jejich 
rodin. To, jak generace Z vyjde ze současné podivné doby, bude 
utvářet svět v dalších dekádách. Pro nás, stejně jako pro generace 
budoucí.  Kateřina Čadilová,  
 místostarostka obce

Generace Z
narozeni

1995–2015

Generace X
narozeni

1965–1979

Baby Boomers *
narozeni

1944–1964

Mileniálové
narozeni

1980–1994
* Anglický pojem označující lidi narozené během ekonomické prosperity  

v USA následující po 2. světové válce.  Zdroj: Wiki
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Po odchodu kompletního vedení ZŠ Mukařov 
začala vykonávat funkci ředitelky školy Mgr. 
Kamila Volíková. Tuto funkci bude vykonávat 
do doby jmenování nového ředitele školy, 
který by měl vzejít z konkurzu vypsaného OÚ 
Mukařov. Pokračuje distanční výuka, takže 
se s dětmi vidíme pouze při individuálních 
konzultacích, které jsme napříč ročníky zaved-
li. Do školy začátkem března přestali chodit 
i prvňáci a druháci. Škola se na příchod dětí 
tedy zatím chystá...

Co děláme ve škole bez žáků?
Došlo k dílčím změnám prezenčních rozvrhů 
pro 2. pololetí, online i offline učíme, nastou-
pilo několik nových pedagogů, doplňujeme 
osobní složky zaměstnanců o potřebné do-
kumenty, natočili jsme krátké video pro bu-
doucí prvňáčky, protože se obáváme, že zápis 
letos proběhne na dálku, všem účastníkům 

vzdělávacího procesu jsme pro připomenutí 
rozeslali zásady distanční výuky, v souvis-
losti se změnami ohledně covid-19 neustále 
aktualizujeme webové stránky a úzce spo-
lupracujeme s KHS, odeslali jsme platovou 
inventuru zaměstnanců pro rok 2021, která 
by měla zajistit vyšší prostředky pro ohodno-
cení skvělé práce našich pedagogů i ostatních 
zaměstnanců, pracujeme na digitalizaci inven-
tarizace majetku, vyřadili jsme nepotřebný 
majetek, přestěhovali jsme kancelář vedení 
školy, řešíme s projekční kanceláří a zřizo-
vatelem nové technické projekty. Také jsme 
uspořádali dvoje volby – do konkurzní komise 
na ředitele školy (zastupuje nás J. Kárníková) 
a doplňující volby do školské rady (zastupovat 
nás nově bude S. Köhnová + stávající členka ŠR  
K. Dinová), obec zrealizovala odhlučnění jídel-
ny, vyjádřili jsme se k plánům modernizace 
areálu školy, tiskneme a potvrzujeme při-

hlášky na SŠ, účastníme se mnoha webinářů 
(velký dík patří MAP Říčany a Muzeu Říčany, 
kteří jich pro pedagogy spoustu připravují), 
konzultujeme možnost účastnit se dalších 
„Šablon“, které by škole mohly přinést nemalé 
finanční prostředky, pedagogové organizují 
on-line olympiády a soutěže (našim žákům se 
daří). V rámci aktivizace dětí chystáme foto-
procházky s přírodovědnými úkoly a výpra-
vu (bojovku) se sportovními úkoly… Zkrátka,  
ačkoli žáci nejsou ve škole, nenudíme se.

Chtěli bychom poděkovat všem pedago-
gům, asistentkám, vychovatelkám, kuchař-
kám, uklízečkám, administrativním pracovní-
kům a školníkům za jejich pracovní nasazení 
a trpělivost v této zvláštní době.

Těšíme se na nově jmenovaného ředitele/
ředitelku, a v neposlední řadě na naše žáky. 
Věříme, že i oni se nemohou dočkat.

Vedení ZŠ Mukařov

Pětadvacáté zasedání Zastupitelstva obce 
Mukařov se konalo s ohledem na aktuální 
epidemickou situaci dne 16. 3. 2021 distanční 
formou prostřednictvím telekonference mo-
derované ze zasedací místnosti OÚ Mukařov. 

V úvodu zasedání oznámil zastupitel 
MVDr. Pavel Mádr, že podal trestní ozná-
mení na neznámého pachatele pro podezření 
z falšování úředních dokumentů na obecním 
úřadě, a že dokud se věc neprošetří, nechce 
z etických důvodů ani virtuálně sedět za jed-
ním stolem s člověkem, který mohl spáchat 
takový čin. Údajně zfalšovaným dokumentem 
má podle p. Mádra být stanovisko k odpo-
vědnosti obce za bezdůvodné obohacení, 
vypracované 4. 10. 2020 advokátní kanceláří 
JUDr. Hraby, protože MVDr. Mádr se domnívá, 
že ve skutečnosti jde o analýzu odpovědnosti 
starosty za zavinění škody ve věci pokuty 

od státního archivu. A to přesto, že starosta 
předložil kontrolnímu výboru kopii zpochyb- 
ňovaného dokumentu, který se zabývá odpo-
vědností obce v návaznosti na přijetí finanč-
ních příspěvků na přístavbu základní školy od 
obcí bývalého společného školského obvodu, 
a zároveň opakovaně prohlásil, že analýzu  
ve věci pokuty objednal svým jménem a uhra-
dil z vlastních prostředků.

Hlavním a stěžejním bodem tohoto 
zasedání bylo oznámení vybraného zhoto-
vitele ve věci veřejné zakázky „MUKAŘOV, 
SRBÍN, ŽERNOVKA – SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 
A ČOV“. Zastupitelstvo obce po vyhodnocení 
ekonomicky nejvýhodnější nabídky schválilo 
jako zhotovitele zmíněné zakázky „Společ-
nost MUKAŘOV, SRBÍN, ŽERNOVKA“, kterou 
tvoří ZEPRIS s.r.o. (správce), EKOLOGICKÁ 
STAVEBNÍ KRÁLŮV DŮVR s.r.o. (společník 2) 

a Auböck s.r.o. (společník 3) s nabídkovou 
cenou 227.578.200 Kč bez DPH. Místostarosta 
obce Ing. Zima informoval, že financování 
stavby kanalizace je nyní ve fázi výběru banky 
pro poskytnutí úvěru. 

Dále zastupitelstvo obce schválilo: 
 � aktualizovaný plán financování obnovy 

vodovodů a kanalizací;
 � přípravu žádosti o podporu projektu  

stavebních úprav zděných budov ZŠ Muka-
řov ve výši 20 milionů korun a minimálním 
spolufinancováním 10 %;

 � dohodu o zrušení a vypořádání spo-
luvlastnictví se společností CETIN a.s. na 
pozemku parc. č. st. 499 a 864, obec obdrží 
vypořádací podíl ve výši 88 000 Kč.

Podrobnosti k jednotlivým bodům 
a kompletní zápis ze zasedání naleznete 
na webu obce – www.mukarov.cz. SJ, KCa

O čem se jednalo na březnovém zastupitelstvu
Z obecního úřadu / ZŠ Mukařov

Aktuality ze ZŠ Mukařov pod dočasným vedením

Redakční rada obecního zpravodaje 
si zvolila nového předsedu 

Dne 24. března se na schůzi redakční rady 
obecního zpravodaje volil nový předse-
da, jehož kompetence vyplývají z nových 
zásad pro vydávání (vydaných na zákla-
dě usnesení zastupitelstva obce ze dne  
16. 3. 2021 a dostupných na webu obce). 
Novou předsedkyní se stala stávající kul-
turní referentka obce, koordinátorka 
KKCM a velká mukařovská patriotka, 
paní Jitka Čurdová. Paní Čurdové gra-
tulujeme a těšíme se na energickou 
spolupráci. 
 Redakce

VÝZVA –  Koordinátor projektu  
pro teenagery
Obec Mukařov ve spolupráci se sociální 
Poradnou Mukařov hledá koordinátora 
pro práci s teenagery. 
Předpokládaná náplň: příprava a koordi-
nace klubu pro teenagery, spolupráce na 
projektu stavby a provozu parkurového 
hřiště. 
Časová náročnost: do 25 hodin měsíčně.
Požadavky: věk nad 18 let, časová flexi-
bilita, výhodou zkušenosti s prací s dětmi 
a mládeží a znalost angličtiny.
Přihlášky posílejte do 15. dubna na 
e-mail teens@kkcm.cz.

VÝZVA –  Kronikář obce Mukařov
Obec Mukařov hledá nového kronikáře. 
Požadavky: zájem o historii a veřejné dění, 
základní znalost práce s počítačem, časová 
flexibilta, ochota učit se nové věci. Bydliště 
v obci Mukařov výhodou.
Přihlášky se stručným profesním životo-
pisem posílejte do 30. dubna na e-mail 
obec@mukarov.cz.
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Osmáci si převzali vysvědčení z výdejního okénka
ZŠ Mukařov

Zeměpisné olympiády na ZŠ Mu-
kařov se letos zúčastnilo 54 dětí. 
Je třeba ocenit všechny žáky, kteří 
se vrhli do obtížného zadání, ne-
boť bez jejich ochoty přijímat výzvy 
by se nezvedla vlna zeměpisného 
nadšení na místní úrovni. S radostí 
konstatuji, že letošní řešitelé navá-
zali na úspěchy svých předchůd-
ců z loňska (krajská reprezentace 
M. Šťástky a umístění v okresním 
kole M. Kvasničky, R. Voska). 

V kategorii nejmladších byli 
zástupci naší školy nejúspěšněj-
ším týmem. Zcela dominovali mezi 
všemi základkami a gymnázii.  
Vítězem okresního kola, kategorie 
pro 6. třídy, je Jakub Vrba z 6.A, 
který postupuje do krajského kola. 
Anna Marešová z 6.D vybojovala 3. místo a také postupuje do 
krajského kola. Jakub Mikeš z 6.D zazářil jako čtvrtý.

Kategorii B zastupovaly úspěšně všechny naše sedmačky.  
Viktoria Fischer z 7.A získala krásné 6. místo, Ema Čamborová 
z 7.C byla devátá a Nathálie Žváčková z 7.B jedenáctá.

V kategorii C, kde řeší společné zadání deváté a osmé třídy, jsou 
úspěšnými řešitelkami Tereza Krejčí z 9.B na 9. místě, Nathálie 
Lišková z 8.C se umístila jako sedmnáctá. Kateřině Jakobové 
z 8.A chybělo do úspěšného řešení pouze půl bodu.

Všem žákům děkujeme za reprezentaci školy a za úsilí,  
které soutěži věnovali. Jakubovi a Aničce držíme palce v krajském 
kole! 

Koncem roku 2020 proběhlo školní kolo Dějepisné olympiády 
pod vedením PhDr. Filipa Satrapy. Postupující žáci Juraj Motuz 
a Karel Stárek z 9.A se v lednu zúčastnili online okresního kola. 
Oběma soutěžícím děkujeme za reprezentaci.

Navzdory komplikacím se střídavou výukou se deset žáků 
z 8. a 9. ročníku s nadšením zapojilo také do Olympiády z české-
ho jazyka. Utkali se ve dvou disciplínách – slohová práce na téma 
„V mé knihovničce nesmí chybět...“ a gramatická část. Deváťákům 
se dařilo více v gramatice, naopak osmáci měli nápaditější sloho-
vé práce. Při stejném bodovém zisku se soutěžící dohodli tak, že 
osmáci přenechali reprezentaci starším žákům. Škola nominovala 
do okresního kola Jana Šnitra a Filipa Richtera, oba z 9.A. 

Ve dvouhodinovém klání školního kola dále uspěli Jakobová 
8.A, Dosoudilová 8.A, Měrka 8.B, Martinů 9.A, Barták 9.A. Za účast 
zaslouží také uznání Červená 8.A, Caithamel 8.B, Kulhánek 8.C, 
Kodet 9.A. Velký dík patří češtinářkám, které byly ochotné pracovat 
v hodnotící komisi: K. Dinové, J. Novotné a J. Kárníkové.

Mgr. Martina Jakobová,  
učitelka

Třída 8.C otestovala nový způsob 
předávání vysvědčení, kterým 
pružně zareagovala na covido-
vou situaci. Tato třída byla vybrá-
na proto, že žáci jsou většinou 
z okolních vesnic. 

Byla tedy zorganizována 
akce „Kulový blesk“. Pečlivě zvo-
lená trasa Žernovka-Mukařov- 
Svojetice-Tehovec-Pacov-Strašín-
-Babice-Doubek-Škvorec-Doubra-
včice byla uspokojivě rozfázována. 
Vysvědčení vždy přijelo a do 5 mi-

nut zmizelo, proto se muselo dbát 
na dochvilnost. Svátečně ustrojení 
žáci s respirátory se dostavili na 
náves k rybníčku v určený čas. 

Vzhledem k průkopnickému 
charakteru celé akce však došlo 
k několika nepředvídatelným okol-
nostem – např. úřední dokument, 
který ulétl, a byl obratně polapen 
kolemjdoucím. Běžící žák pro vy-
svědčení upadl do rozbředlého 
sněhu. Na zastávce došlo k zámě-
ně žáka a náhodného cestující-

ho, naštěstí cestující vysvědčení 
odmítl. Z podezřelého auta, které 
předávací tým urputně pronásle-
dovalo až do Tehovce, pak naštěs-
tí místo mafie vystoupil chlapec, 
který zmeškal výdej ve Svojeticích 
a rodiče uprosil k bláznivé honičce 
mezi poli. V jednom případě se 
předávající zdráhala vystrčit ruku 
z auta, neboť žák byl v doprovodu 
ozubeného vlčáka. V Pacově zas 
ztratila výprava orientaci a nabrala 
politováníhodné zpoždění. Jeden 

vzorný žák vydržel na své vyzna-
menání čekat dokonce 20 minut, 
a to ještě s úsměvem! 

Během akce platil samozřejmě 
školní řád a hygienická opatření. 
Žáci se stihli i vyfotografovat, před-
pokládajíce zřejmě, že tohle už asi 
nikdy nezažijí. Kéž by! 

Výdejní okénko přijelo omy-
lem i do Škvorce, kde nikdo nahlá-
šen nebyl. Ano, prorazili jsme až 
za hranice našich možností! 

Za kolektiv 8.C Martina Jakobová

Zeměpisná, dějepisná a Olympiáda z českého jazyka

Vítěz okresního kola Země-
pisné olympiády Jakub Vrba
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Doba je turbu-
lentní, globálně 
i lokálně, ale 
přesto se dějí 
dobré věci, které 
stojí za to zmínit. 

Tak třeba škola. Ačkoli pro-
žívá složité období čekání na 
oficiálně jmenované vedení, 
daří se nejen řešit zděděné 
problémy, ale i rozjíždět nové 
projekty. Stačí se podívat na 
webové stránky školy – ač 
stále stejné, prokoukly zásad-
ně. Klobouk dolů a velké díky  
Mgr. Kamile Volíkové a jejímu 
týmu! 

Se školou se pojí i další zprá-
va. Aktuálně se finalizuje projek-
tová dokumentace stavebních 

úprav zděných budov. I když 
z ní plyne, že potřeby jsou roz-
sáhlejší, než jsme původně od-
hadovali, je zpracovaná pečlivě 
a dává dobrý odrazový můstek 
pro kvalitativní proměnu zejmé-
na staré školní budovy. 

Před podpisem je přidělení 
dotace na zvelebení veřejné-
ho prostranství nad restaura-
cí Montgomery na Žernovce, 
jehož úprava by se měla letos 
realizovat. Tak ještě, aby se nám 
včas vrátila svoboda shromaž-
ďování...

Kateřina Čadilová,
místostarostka obce

katerina.cadilova@mukarov.cz

Vážení spoluob-
čané, dovolte mi, 
abych se vyjádřil 
ke zveřejněné-
mu vyjádření 
Jany Novotné ke 

zveřejněnému vyjádření Rady 
obce k vedení ZŠ Mukařov. Už 
sama první věta je natolik ab-
surdní, že jsem se rozhodl Vás 
vyjádřeními okolo sporu mezi 
zřizovatelem a jím jmenovanou 
ředitelkou (bývalou) naší základ-
ní školy neobtěžovat. 

Za prvé se domnívám, že 
lidé, kteří se skutečně zajímají 
a zajímali o dění ve škole, svůj 
názor nezmění. Hlavně ale za-
stávám stanovisko, že záležitosti 
takového typu se nemají probí-

rat veřejně. To samé jsem sdělil 
i paní bývalé ředitelce osobně, 
že nechci, aby se to řešilo „na 
krev“, jak mě často v jiném 
kontextu cituje. A už vůbec se 
nehodlám pouštět do vyvracení 
polopravd, lží a slov vytržených 
z kontextu, které o mně paní 
ředitelka a její rodina šíří. Svůj 
čas raději věnuji pomoci s od-
straňováním nepořádku, který 
po sobě bývalá ředitelka v naší 
škole ponechala. 

Pokud máte zájem, abych 
Vám vysvětlil své stanovisko 
k dané věci, neváhejte mě kon-
taktovat. 

Tomáš Kouba,
zastupitel a předseda školského výboru

tomas.kouba@mukarov.cz

Vážení spoluobčané, od ledna 
do poloviny března jsme měli 
pouze jeden zásah, přímo v naší 
obci v sobotu 6. února. Jednalo se 
o noční zásah při požáru odpadu 
na zahradě rodinného domu na 

ulici Pražská. Událost byla nahlášena v 1:35 ráno 
a na místě zasahovaly jednotky SDH Říčany 
a SDH Mukařov. Škody na majetku nevznikly 

i přispěním majitele nemovitosti. Doufejme,  
že osud nám bude nakloněn a podobných zá-
sahů bude v následujících měsících minimum. 
Děkujeme Vám za podporu a přejeme všem 
občanům Mukařova, Srbína a Žernovky hodně 
optimismu a pevného zdraví v této nelehké 
době. Petr Doležel, 

hospodář SDH Mukařov, zastupitel 
petr.dolezel@mukarov.cz

Zásahová jednotka SDH Mukařov v akci

Vážení spoluobčané, vážení 
čtenáři, věřte, že mne oprav-
du mrzí, když vidím, jakým 
směrem se posouvá obsah 

tohoto zpravodaje v posledních měsících. 
Asi jste si toho všimli také. 

Myslím si, že časopis podobného typu 
by měl dávat prostor různým názorům ze 
všech stran, aby jeho obsah byl skutečně 
informační, klidně i kritický, ale příjemný 
na čtení. Mám už nějakou dobu pocit, a dle 
reakcí některých z Vás nejsem sám, že to 
tak přestává být.

Vzhledem k tomu, že jsme po mnoho 
let v našem sdružení Mukařov-sko vydávali 
stejnojmenný zpravodaj, troufám si tvrdit, 
že vím, co lidé od takového periodika oče-
kávají. Ti z Vás, kdo v obci žijí už nějaký čas, 
si jistě tento dvouměsíčník pamatují. I když 
to byl časopis jednoho místního sdružení, 
který jsme vytvářeli a tiskli na vlastní náklady, 
a zdarma jej pak sami roznášeli do všech 

schránek, dařilo se jej držet na vysoké úrovni. 
Prostor v něm byl jak pro informace z obce, 
školy, školky i dalších spolků, tak pro každé-
ho, kdo měl potřebu něco napsat. Pro co 
v něm však nikdy nebyl prostor, byly útočné, 
štvavé a nepravdivé výpady. Byli jsme pyšní 
na to, že byl takový, jaký byl.

Když v roce 2014 naše sdružení vyhrálo 
komunální volby, tehdejší opoziční kolegové 
zastupitelé naléhali, aby namísto časopisu 
Mukařov-sko vznikl moderní obecní, nezá-
vislý a demokratický zpravodaj, který zajistí, 
že do něj lidé budou s chutí přispívat, rádi si 
jej budou číst a okolní obce nám jej budou 
závidět. No, nevím...

Obsah současného obecního zpravodaje 
se asi trochu odchýlil od toho, co jsme snad 
všichni chtěli a od podobného časopisu če-
kali. Možná, že někoho baví číst konfliktní 
články a reakce na jiné reakce, ale za mne to 
začíná připomínat bulvár. A upřímně řeče-
no, nemám chuť na celkem už pravidelnou 
rubriku útoků na svou osobu nebo vede-
ní obce reagovat a zahlcovat Vás, čtenáře  

nějakými protiargumenty. Jediné, co považuji 
za důležité říci je, že tyto články, motivované 
osobní nenávistí jsou psány přesně v duchu 
přání, že „stokrát opakovaná lež se stane 
pravdou“. Více se k tomu vyjadřovat nehod-
lám. Já i moji kolegové jsme připraveni jsme 
připraveni s kýmkoli z Vás si sednout, tele-
fonovat, napsat  a říci si, jak s věci mají. Ba 
naopak, budete vítáni a stejně tak je vítáno 
třeba i kladení nepříjemných otázek na tělo.

Vím, že zejména naši noví spoluobča-
né se v takovýchto článcích těžko orientují.  
Ti, kdo zde žijí už nějaký čas, převážně 
vědí, kde je pravda. Netvrdím, že vše dělá-
me nejlépe na světě, ale troufám si tvrdit,  
že pro lepší život v našich obcích děláme 
maximum možného.

Bez ohledu na výše napsané platí zvláště 
v této době, že se na mne můžete kdyko-
li obrátit, a to s čímkoli, v čem si myslíte,  
že Vám úřad nebo já můžeme pomoci.

Rudolf Semanský,  
starosta obce 

starosta@mukarov.cz

Názor starosty...

Březnové dobré zprávy Reakce na vyjádření Jany Novotné

První jarní den 2021... I v této podivné době má 

počasí svůj vlastní názor... Hlavně to nevzdat!

 
Foto: Lenka Podroužková
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KRÁSNĚ JE TAKÉ ZA VAŠÍM DOMEM
Čelíme největšímu omezení volného pohybu v novodobých dějinách naší země. Pořád ale máme možnost chodit do přírody, byť 
zpravidla nepřekročíme katastr naší obce. Rozhodli jsme se proto oslovit Vás, naše čtenáře, o zaslání fotek z Vašich procházek 
po okolí Mukařova, Srbína či Žernovky, abychom si připomněli, jak je v našem blízkém okolí krásně. Děkujeme všem, kteří 
nám své fotky zaslali. Vzhledem k jejich množství se můžete v příštím čísle obecního zpravodaje těšit na další pokračování!

MUKAŘOV    SRBÍN    ŽERNOVKA

Doslova za naším domem v Srbíně se nechala přímo z ložnice vyfotit tato krasavice. Za plotem jsou již Svojetice.  Foto: Zuzana Beňová

První jarní den 2021... I v této podivné době má 

počasí svůj vlastní názor... Hlavně to nevzdat!

 
Foto: Lenka Podroužková

Z „covidové“ procházky kolem lesního jezírka v Žernovce.

Foto: Martin Holický

Melancholická cesta loukou – někdy i obyčejná místa, která denně míjíme, mohou mít své kouzlo, pokud člověk otevře oči v ten správný čas.
 Foto: Ondřej Ficek

Centrum Mukařova v tajemném 

hávu noci. Foto: Šárka Gill

Západ slunce v Srbíně v polovině března. 

 

Foto: Jana Klozová
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Dne 13. 12. 2007 byly vyhlášené za památné 
stromy dvě lípy na návsi v obci Mukařov:
• lípa srdčitá – o obvodu kmene 276 cm; 
• lípa obecná – o obvodu kmene 273 cm 
(měřené ve výčetní výšce 1,3 m nad zemí).

Dnes zde stojí pouze jedna z nich, 
a to lípa srdčitá, na soukromém pozemku  
u čp. 39 (GPS 49°59′36.34″ N, 14°44′26.65″ E). 

Do druhé z lip uhodil blesk, celým kme-
nem projel a narušil vnitřní strukturu kme-
ne. Ve středové části se nacházela prasklina 
v kůře. Byla to otevřená dutina se zavalujícími 
se okraji a v koruně několik velkých suchých 
větví. Spáleniny na různých místech kmenu 
a vyrůstající plodnice sírovce žlutooranžové-
ho ukazovaly, že strom má dutinu a rozklá-
dající se kmen. Nakonec pro špatný celkový 
stav musel být strom na podzim roku 2020 
poražen. Dodnes je na pozemku viditelné 
jeho torzo, včetně odhalené dutiny. 

Kmen stávající památné lípy je naštěstí 
bez poškození, koruna pravidelná, pěkně 
rostlá, bez výrazného prosychání. Strom, 
který se nebojí svého věku, jeho listy mají 
krásně srdčitý tvar, je zázrakem přírody.

Lípa je nezdolná v boji o život a dává nám 
tak příležitost si uvědomit, že na strom, který 

naši předci zvolili za náš národní, můžeme 
být pyšní.

Lípa srdčitá (latinsky Tilia cordata) – 
též lípa malolistá je statný opadavý listnatý 
strom s košatou, vysoko klenutou korunou, 
který dorůstá 30 a více metrů. Statný kmen 
je pokryt tenkou, tmavou a mělce podélně 
zvrásnělou kůrou. Pupeny jsou černohnědé, 
vejcovité. Listy jsou dlouze řapíkaté, nesou-
měrně srdčité a lysé. Kvete od června do 
července. Květy jsou oboupohlavní, žlutavě 
bílé, stopka vrcholíků je téměř do polovi-
ny srostlá s jazykovým blanitým listenem. 
V době květu omamně voní. Ve volné přírodě 
je celkem vzácný, často je však vysazován ve 
městech a parcích.

Lípa obecná (latinsky Tilia × vulgaris) - 
tento kříženec (lípy velkolisté a lípy malolisté) 
je rozšířen ve společném areálu obou druhů. 
V České republice je však v přírodě poměrně 
vzácný, zato je však často vysazován ve měs-
tech a parcích jako alejový strom.

V dalších dílech představím:
•  památné stromořadí zeravu obrovského 
na „Zelené cestě“
•  starý buk lesní – „krále Mokliny“

Pokud máte více informací o výše uvedených 
stromech, prosím o sdělení na uvedené kontakty.

V obcích máme ale i další zajímavé staré 
stromy, i zde budu ráda za vaše vzpomínky 
a informace: např. stáří stromů, kdo je za-
sadil, jejich stav, zážitky a vzpomínky s nimi 
spojené:

•  dubové stromořadí v Dubové ulici  
v Mukařově 
•  dva staré duby v parku před úřadem
•  stará vrba u rybníku Požár v Srbíně
•  starý modřín v bukovém lese  
za charitním Domovem kardinála Berana
•  dvoukmenná lípa v parku před úřadem
•  dva duby u rybníka Mukařov  
(naproti domu čp. 1)
•  javor mléč v Srbíně (ulice Do Chobotu)
•  topol černý (ulice Choceradská)
•  topol černý (ulice U Požáru)

Sesbírané informace budou postupně 
zveřejněny v obecním zpravodaji, na webo-
vých stránkách www.mukarov.cz a FB profilu 
obce Mukařov. Informace prosím zasílejte 
na mail: kultura@mukarov.cz, nebo volejte 
na tel. 773 445 645. Předem velice děkuji za 
spolupráci. Jitka Čurdová,

Kulturní referentka OÚ Mukařov

Ze života obce

Památná lípa srdčitá v centru Mukařova

Hledáme zajímavé stromy v Mukařově a blízkém okolí,
které jsou specifické především svou jedinečností, například vzácností výskytu, vzrůstem, stářím nebo související legendou.

Tímto bych chtěla požádat místní pamětníky, aby zavzpomínali a podělili se s námi o své vědomosti, zážitky a zkušenosti. Mnoho stromů 
je spojeno s příběhem, ať už historicky doloženým, nebo jen tradovaným. Téměř vždy to ale dodává stromu na jedinečnosti a originalitě, 
která ho odlišuje od ostatních.

Nechce se ani věřit, jakého věku se dožily některé duby, lípy, borovice a některé další stromy vysazené před stovkami 
let na návsích nebo před štíty stavení. Pod jejich korunami prošly životy mnoha lidských generací. Přežily vichřice, 

silné mrazy, období sucha i povodně. Kmeny mají často duté nebo poničené od zásahu blesků, ale svou ko-
runu nesou hrdě dál. Pojďme se spolu podívat, jaké památné a staré stromy máme na území našich obcí 

Mukařova, Srbína a Žernovky.

Památné stromy jsou pojmem, který je v naší legislativě zakotven od roku 1992, kdy byl vydán 
zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Význam-

né stromy měly zvýšenou ochranu zabezpečenou již v zákoně č. 40/1956 Sb.,  
a to ve formě chráněných přírodních výtvorů, případně chráněných přírod-

ních památek. Památné stromy jsou přesahovým tématem ochrany 
přírody a krajiny, velký význam mají nejen jako přírodní hodnota, 

ale i jako hodnota historická, kulturní a společenská. V terénu jsou 
označeny tabulemi s malým státním znakem České republiky 
a tabulemi s textem „památný strom“ nebo „památné stromy“.
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Pro fanoušky fantasy a sci-fi máme dobrou zprávu! Díky velkorysé-
mu daru paní Růžičkové z Mukařova máme v naší knihovně několik 
zajímavých knih a knižních sérií pro milovníky tohoto žánru všech 
věkových kategorií. Přijďte si vybrat. Knihovna je stále otevřena 
v omezeném režimu na telefonické nebo emailové objednání ter-
mínu v otevírací době:
ÚTERÝ        10–12; 13–17  hod.
ČTVRTEK    10–12; 13–17 hod.
Tel. 608 616 674, e-mail knihovna@mukarov.cz.

Kam nemůže čert, nastoupí COVID-19
Ze života obce

Mateřská škola Mukařov v únoru oprav-
du nezaspala. Přípravy na masopust jsme 
s dětmi nepodcenili a zahájili výzdobu tříd 
od stropu až po podlahu. Oděli jsme třídy 
do pestrých barev a děti si vyrobily klobouky 
na masopustní průvod obcí. Vrcholem oslav 
byl tradičně karneval se soutěžemi a kobli-
hami. Veselou atmosféru podpořil rej ma-
sek s dětskou diskotékou. Náš masopustní 
průvod vykročil vilovou čtvrtí a pokračoval 

kolem základní školy zpět ke školce. Veselé 
klobouky děti nechtěly odložit ani při hrách 
před školkou. A to byla bohužel poslední 
veselá zábava na sklonku zimy. 

COVID-19 vyhrotil situaci kolem nás nato-
lik, že v rámci vládních opatření na ochranu 
zdraví byly všechny školky od 1. března 2021 
uzavřeny. Mateřská škola přešla obratem na 
distanční výuku. Tento typ výuky u nás není 
jen zásilkou omalovánek a pracovních listů 
e-mailem pro rodiče. Program je vytvořen 
dle témat školního vzdělávacího programu, 
jako komplexní a pomocný týdeník. Program 
jsme vytvářeli již vloni a letos jsme plynule na-
vázali. Rodiče zde naleznou návody, vysvět-
lení, obrazové materiály, básničky, říkanky, 
hádanky, odkazy na pohádky, cvičení, různé 
pokusy a hry, kterých se mohou účastnit 
sourozenci i rodiče. Je to ucelený výukový 
materiál, takzvaná pomocná ruka pro rodi-
če dětí při hledání náplně času stráveného 
s dětmi v rámci opatření, a zároveň cílená 
pomoc při přípravě k zápisu do základní  
školy.

Informace pro rodiče, kteří se chystají 
na zápis do základní školy: Termín zápisu 
do školy v Mukařově bude podle posledních 
zpráv z webu ZŠ ve dnech 19.–21. dubna, 
vzhledem k stále se měnící pandemické situ-
aci však doporučujeme sledovat informace 
na webu ZŠ. Mějte v mezích opatření krásné 
dny, bez virů.

Za Mateřskou školu Mukařov  
Dana Horáková

V lednu letošního roku se již 
potřetí tisíce dobrovolníků 
po celé republice zapojily do 
Ptačí hodinky. Tento projekt 
probíhá v ČR pod záštitou 
České společnosti ornitolo-

gické, jde vlastně o vědecký výzkum, do 
kterého se může zapojit široká veřejnost. 
Během hodinového pozorování na krmít-
kách a v okolí zapisovali účastníci vždy nej-
vyšší počet současně spatřených ptáků od 
každého druhu. 

Ptačí hodinky se letos účastnilo přes 
27 000 účastníků, což překonalo loňskou 
účast zhruba o 6 000 účastníků. Rostoucí 
obliba Ptačí hodinky pomáhá nejen získávat 
cenná data o našich přezimujících ptácích, 
ale také oslovit širší veřejnost s tématy jako 
je správné přikrmování, ochrana ptáků či 
ochrana krajiny jako celku.

Ptačí hodinka se konala zatím třikrát, 
a tak nemáme k dispozici dlouhodobé tren-
dy o početnosti jednotlivých druhů, tedy 
zda se počet přezimujících ptáčků zvyšuje 
či snižuje, ale již teď se projevila jedna zají-
mavost. Nejen během české Ptačí hodinky, 
ale také té rakouské a bavorské se oproti 
loňsku objevilo zvýšené množství čížků les-
ních, kteří k nám ze severu zalétli přečkat 
zimu.

Jak to dopadlo u nás v okrese Praha- 
východ? Celkem se zapojilo 1 068 účastní-
ků, nahlášeno bylo 712 sčítacích míst, cel-
kem bylo napočítáno 18 103 ptáčků. Druhy  
a počty deseti nejpozorovanějších ptáčků 
v našem okrese naleznete v tabulce.

Jakub Douša, 
člen ČSO, zastupitel obce

Novinky v Obecní knihovně Mukařov

Ptačí hodinka se letos konala už potřetí Praha-východ
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Celorepubliková akce Ukliďme Česko u nás – 
Čistý Ladův kraj se blíží, zapojte se!

Obecní zpravodaj Mukařov Srbín  Žernovka, ročník VII, vychází každý měsíc (mimo leden a srpen), ev. č. MK ČR E 21966. Vydává Obec Mukařov, IČ 240508, Příčná 11, 
251 62 Mukařov. Předsedkyně redakční rady: Jitka Čurdová, DiS. Redakční rada: PhDr. Kateřina Čadilová, Ing. Petr Doležel, Jakub Douša, Tomáš Kouba, PaedDr. Jana 
Novotná, Milan Národa. Redakční zpracování a sazba: Bc. Štěpán Januszek. Příspěvky můžete zasílat na e-mail zpravodaj@mukarov.cz nebo na adresu Obecního 
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Po zavedení povinného nošení respirátorů ve většině veřejných 
prostorech navrhl starosta Rudolf Semanský Radě obce, aby obec 
Mukařov věnovala svým seniorům nad 75 let alespoň základní po-
čet – pět kusů – těchto ochranných pomůcek. Ještě dříve ale vznikla 
spontánní iniciativa lektorek z KKCM, jak potěšit starší obyvatele 
našich obcí, na něž musí těžce doléhat nucené omezení zejména 

rodinných kontaktů. Požádaly děti, jimž lockdown znemožnil navště-
vovat oblíbené kroužky, zda by nechtěly vyrobit velikonoční a jarní 
přáníčka. K výzvě se připojila základní i mateřská škola. Oba nápady 
se termínově potkaly, takže o prvním jarním víkendu bylo díky dob-
rovolníkům připraveno na 150 obálek, které snad nejen pomohou, 
ale také potěší. A navíc se do roznosu zapojili i naši teenageři.  KCa

Pak vřele doporučuji zhlédnout ONLINE 
jarní zahrádkářskou poradnu s panem  
Františkem Polesným, která vám zaručeně 
zlepší náladu. 

KKCM Mukařov tuto akci připravilo dne 
17. března a týkala se rad a tipů, jak nejlépe 
připravit jarní zahrádku. Osobně jsem tuto 
relaci živě sledovat nestihl, ale využil jsem 
příležitosti si téměř dvouhodinovou diskusi 
pustit ze záznamu na kanále youtube. 

Co mě zaujalo? Jaký zvolit vhodný postřik; 
jaké jsou ideální odrůdy rajčat či okurek; co 
dělat, když se nám na listech stromů objeví 
rez; jaká je ideální výška vyvýšených záhonů; 
a mnoho dalších zajímavých podnětů. 

Koukněte se na web KKCM na adrese 
https://www.kkcm.cz/jarni-poradna-2021, 

kde najdete přímý odkaz na přehrání  
z kanálu youtube.  Petr Doležel

Hezké Velikonoce a jarní optimismus nejen pro seniory

Už jste unaveni z celého toho dění kolem COVIDU?

Úklid našich obcí –  
Mukařova, Srbína a Žernovky 
– proběhne letos jinak

Akce nebude probíhat organizovaně, tedy nepředpokládá se, že 
by se jí účastnily organizované skupiny. Pandemická situace nám 
nedovolí, aby úklid obcí proběhl ve větších ani menších skupinách, 
tak jak tomu bylo v minulosti. Komu záleží na čistotě v obci a okolí, 
má možnost pomoci individuálně.

Akce bude probíhat od 1. do 30. 4. 2021
Sběrné pytle budou k dispozici v Galerii Stará škola, kde si je může-
te vyzvednout v pondělí a ve středu od 13 do 18 hodin (je možné 
použít i vlastní pytle).

Zeptejte se na lokality, kde se ještě neuklízelo, nebo vyčistěte 
okolí svého bydliště. Na tel. čísle 773 445 645 vám sdělíme, jaké 
lokality nejsou vyčištěné a kam donést naplněné pytle. 

Fotky z úklidů posílejte prosím na e-mail: recepce@kkcm.cz, rádi 
je zveřejníme na našem webu a FB profilu, případně také v obecním 
zpravodaji. Všem předem děkujeme za účast!

Jitka Čurdová
Kulturní a komunitní centrum Mukařov


