
Mukařov  Srbín  Žernovka
www.mukarov.cz

Obecní

ZPRAVODAJ
 Vydává Obec Mukařov         ·         Ročník VII         ·         leden–únor 2021         ·         ZDARMA

PŘEJEME ÚSPĚŠNÝ VSTUP DO ROKU 2021
Vážení spoluobčané,

dovolte, abych Vám v úvodu roku 2021 popřál, ať jej prožijete v klidu, příjemně a hlavně v pevném zdraví.  
Přál bych si, abychom se letos mohli na rozdíl od uplynulého roku o trochu víc potkávat na kulturních 
a společenských akcích, které pro Vás vždy připravujeme ve spolupráci s místními spolky. V obci nás v tomto 
roce čeká s velkou pravděpodobností výstavba kanalizace, ale i spousta menších projektů, se kterými  
se i přes omezený rozpočet obce počítá. Nadále však platí, že se na obecní úřad i na mne osobně můžete 
kdykoli obracet se svými problémy. A i když samozřejmě nemohu slíbit, že vše budeme umět vyřešit, budeme 
se určitě snažit alespoň být nápomocni. 
 Rudolf Semanský, starosta

Vážení čtenáři,

rád Vás všechny zdravím v novém roce a přeji jen to nejlepší za sebe i za celou redakci obecního zpravodaje. 
Jak jste si jistě všimli, toto číslo se v lecčem liší od těch předcházejících. S novou číslovkou v letopočtu jsme 
chtěli obecní zpravodaj oživit a zpříjemnit jeho čtení. Toho se nám, jak pevně věřím, podařilo dosáhnout jak 
decentními grafickými úpravami, tak také, a to především, pokračováním v trendu zveřejňování zajímavých 
článků přímo od Vás, našich čtenářů. Máme za cíl podávat v atraktivní formě zajímavé informace z dění okolo 
nás tak, abyste si každý měsíc nový obecní zpravodaj rádi přečetli. Přeji Vám příjemné čtení.
 Štěpán Januszek, redaktor
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Podle platného školského zákona je ředitel základní školy jmenován 
a odvoláván zřizovatelem, kterým je v případě, že existuje, rada obce. 
Funkční období ředitelů škol je šestileté, záleží ale na zřizovateli, zda 
vyhlásí konkursní řízení, nebo jen funkční období prodlouží. Paní 
PaedDr. Jana Novotná vykonávala funkci ředitelky školy od roku 
2003, během svého funkčního období prošla jediným konkursním 
řízením, a to v roce 2018 jako jediný kandidát.

Konkurs v roce 2018
K vyhlášení konkursu v roce 2018 se přikročilo na doporučení 

školského výboru (který měl tehdy výrazně jiné složení, než ten 
současný), na základě dlouhodobých výhrad k vedení školy v růz-
ných oblastech. V usnesení zastupitelstva je citována nedostačující 
kvalita předložené hodnotící zprávy vyhodnocení školy za období 
2012-2018 a očekávaný přínos konkursu, kterým mělo být zpraco-
vání koncepce rozvoje školy – vize vývoje a rozvoje, konkrétní cíle 
a strategie k jejich dosažení.

Nic z toho bohužel koncepce předložená PaedDr. Novotnou 
neobsahovala, je to pouze popisný dokument reflektující současný 
stav školy. Ačkoli je to běžná praxe, škola tuto koncepci nezveřejnila. 
Částečnou nápravu přinesla v červnu 2019 Koncepce rozvoje ZŠ 
Mukařov, strukturovaný dokument, který byl zpracován z iniciativy 
školského výboru a ve spolupráci s jeho předsedou, Tomášem 
Koubou. Tento dokument je k dispozici na stránkách školy a jeho 
naplňování je průběžně vyhodnocováno školským výborem, a to 
v ročních cyklech. Na jaře roku 2020 byla Radou obce odsouhlasena 
také pravidla pro stanovení výše odměn ředitelek obou škol zřizo-
vaných obcí, která agregují názory školského výboru, školské rady, 
finančního výboru a rady obce a zohledňují i velikost řízeného týmu.

Dlouhodobé výhrady
Výhrady k činnosti vedení školy nebo nedostatečná komunikace 

a ochota aktivně spolupracovat jsou zdokumentovány v zápisech 
z jednání Rady obce (ROM), školského výboru, finančního výboru 
a komise pro rozvoj školního areálu. Konkrétně lze zmínit např.:

 � nedostatečnou komunikaci se zřizovatelem i veřejností v průbě-
hu přijímacího řízení, neposkytování přesných informací zřizovateli, 
špatnou obsahovou i funkční úroveň webových stránek;

 � neuspokojivou péči a údržbu svěřených majetků – údržba kli-
matizace a dalšího vybavení školní jídelny, regulace topení ve staré 
budově, dohled nad provozem přetlakové haly;

 � porušování platné legislativy – nedělení výuky jazyků, neinfor-
mování zřizovatele o ředitelském volnu;

 � neochotu vyhovět doporučení zřizovatele k vytvoření pracovního 
místa technického manažera odpovědného za správu a rozvoj areálu;

 � opakující se problémy s finančním řízením – čerpáním příspěv-
ku od zřizovatele a vlastních příjmů, při současném podfinancování 
potřeb učitelů i žáků;

 � porušování etických pravidel ČŠI při řešení stížností rodičů (zve-
řejňování jmen stěžovatelů) a neochota zveřejnit a v praxi uplatňovat 
výsledky průzkumu Mapa školy;

 � setrvale nízkou kvalitu prezentovaných výročních a hodnotících 
zpráv;

 � nenaplňování deklarované přírodovědné profilace školy, např. 
nabídkou volitelných programů a kroužků;

 � nečerpání dotací – a to ani v případech, kdy je velká naděje na 
jejich získání (např. prostřednictvím MAS Říčansko);

 � nezájem o budoucí rozvoj, absence ucelené strategie a postupů, 
jak dosahovat stanovených cílů a vyhodnocovat je.

Tyto dlouhodobé výhrady byly sumarizovány a sděleny PaedDr. 
Novotné v říjnu 2020 s tím, že se ROM domnívá, že s ohledem na 
jejich závažnost by měla sama zvážit své setrvání ve funkci. Jednání 
bylo důvěrné a členové ROM i přizvaný předseda školského výboru 
se zavázali mlčenlivostí s tím, že v případě, že PaedDr. Novotná rezig-
nuje na základě vlastního rozhodnutí, bude tato rezignace přijata bez 
negativního hodnocení, jako výraz uznání za léta strávená ve funkci.

PaedDr. Novotná tento návrh neakceptovala, svá pochybení 
neuznala a jednání ROM veřejně prezentovala jako nátlak.

Veřejnosprávní kontrola
Vzhledem k dlouhodobým pochybnostem o kvalitě řízení ZŠ 

Mukařov rozhodla ROM 16. 11. o provedení veřejnosprávní kontroly.  
Ta měla původně probíhat do 20. 12. 2020, protože ale škola poskytla 
část požadovaných dokumentů až po více než 14 dnech od zahájení 
kontroly, bylo datum ukončení posunuto na 15. 1. 2021. K tomuto 
datu základní škola obdržela protokol z kontroly.

Kontrola se soustředila na dokumenty nezbytné pro naplnění 
zákonných povinností a řádný chod školy. Protokol obsahuje celkem 
26 kontrolních zjištění, některá závažná, např.:

 � ZŠ neplní povinnost zveřejňování výroční zprávy a účetní zá-
věrky ve veřejném rejstříku, zveřejněná zřizovací listina není aktuální, 
v předložené zřizovací listině je špatně rozdělena hlavní a vedlejší 
činnost školy, což má důsledky pro řádné účtování hospodářských 
výsledků;

 � vnitřní předpisy a směrnice obsahují zásadní formální i věcné 
nedostatky, ve směrnici o oběhu účetních dokladů není popsáno 
schvalování plateb tak, aby bylo možné účinně kontrolovat správnost 
a účinnost vynakládání finančních prostředků;

 � z kontroly vyplynula nezbytnost podstatné revize vnitřních 
předpisů a aktů řízení ZŠ z hlediska souladu s právními předpisy ČR 
a jejich aktualizace (většina dokumentů cituje dávno neplatné záko-
ny), jakož i z hlediska jejich normativního obsahu a srozumitelnosti;

 � pronájem svěřeného majetku se uskutečňuje bez dostatečné 
opory v základních dokumentech školy, bez nutného souhlasu zři-
zovatele a na základě nevhodných smluv obsahujících nesmyslná 
ustanovení;

 � chybí vnitřní předpis pro zadávání zakázek malého rozsahu;
 � některé pracovní smlouvy vykazují vady, např. zmatečné uvá-

dění doby platnosti smlouvy a pracovních pozic, chyby byly shledány 
také u dohod mimo pracovní poměr, nedostatky jsou i v dohodách 
o hmotné odpovědnosti;

 � kontrolní skupině nebyla poskytnuta smlouva o právním za-
stoupení s advokátem, který v průběhu kontroly zastupoval ZŠ.

Rezignace a konkurs
Ještě v průběhu konání kontroly zaslala PaedDr. Jana Novotná 

radě obce oznámení své rezignace na funkci ředitelky k 31. 1. 2021. 
Přesto, že závěry veřejnosprávní kontroly zakládají důvody pro oka-

Vyjádření rady obce k vedení ZŠ Mukařov
Aktuality
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mžité odvolání ředitelky, s přihlédnutím k časovému souběhu se 
ROM rozhodla rezignaci přijmout, ve svém usnesení ale zdůraznila 
nedostatky zjištěné kontrolou i dlouhodobé problémy.

Dne 18. 1. 2021 byl vyhlášen konkurs na nového ředitele či ředi-
telku školy. Termín pro podání přihlášek je stanoven na 1. 3. 2021. 
ROM doufá, že tentokrát konkurs naplní očekávání, a tudíž umožní 
porovnat úroveň uchazečů podle současných měřítek a požadavků. 
Povinnou součástí koncepce, kterou musí uchazeči předložit, je 
popis vyhodnocování jejího plnění a průběžného sledování kvality 
poskytovaného vzdělávání. Konkursní komise bude mít možnost 
využít nejen pohovor s uchazeči, ale také doplňkové hodnocení.

Do doby jmenování ředitele či ředitelky na základě výsledků 
konkursu jmenovala ROM s účinností od 1. 2. 2021 ředitelkou  
Mgr. Kamilu Volíkovou, současnou učitelku ZŠ Mukařov.

Očekávání
Rada obce si je vědoma obtíží, kterým ZŠ Mukařov v současné 

době čelí, nejen z důvodu výměny vedení, ale také v důsledku pan-
demie koronaviru a jejího dopadu na celé školství a společnost.

Rada obce je ale rovněž přesvědčena, že právě v této době je 
nutné, aby v čele školy stál schopný manažer ochotný otevřeně 
komunikovat s učitelským sborem, rodiči i zřizovatelem. A i přes 
složitou situaci přinesl rozvojovou vizi, kterou bude ve spolupráci 
se zřizovatelem postupně naplňovat.

Škola je pro obec Mukařov klíčovou institucí, jejímuž provozu 
a rozvoji dlouhodobě věnuje značné rozpočtové prostředky i úsilí 
vedení obce i jednotlivých zastupitelů. V minulém roce se zastu-
pitelstvo rozhodlo pro razantní krok a postavilo se neúnosnému 
tlaku okolních obcí na další navyšování kapacity školy, na úkor 
kvality výuky pro děti z našich obcí. Ač jsme si tím vysloužili nemilost 
u svých sousedů, jsme přesvědčeni, že naše škola musí přestat řešit 
učebny „praskající ve švech“ a soustředit se na kvalitu prostředí a zá-
zemí pro děti, které umožní učitelům beze zbytku naplňovat jejich 
poslání. Spolupráci s okolními obcemi se Mukařov nebrání, musí 
mít ale férové podmínky. Ty se rýsují v případě obce Babice, která 
staví vlastní detašované pracoviště, jež by mohlo být v budoucnu 
začleněno do naší školy. Rámcová smlouva k tomuto záměru již 
byla zastupitelstvy obou obcí schválena.

Početná Komise pro rozvoj školního areálu promýšlí další roz-
voj školní infrastruktury už celý rok. Prvním konkrétním výstupem  

je právě zpracovávaný projekt stavebních úprav zděných budov, 
který by – vyjde-li dotace z ministerstva financí – mohl již v letoš-
ním roce výrazně zlepšit kvalitu prostředí zateplením a instalací 
předokenních žaluzií a rekuperace vzduchu. A nevzdáváme se ani 
plánů na výstavbu nového pavilonu – s tělocvičnou a odbornými 
učebnami či třídami pro družinu, které ve škole také kriticky chybí.

Závěrem bych ráda zdůraznila, že jsme si vědomi všech kompli-
kací provázejících současné období, a jsme připraveni poskytnout 
potřebnou součinnost při nápravě chyb, které se nahromadily 
v minulých letech, i při nastartování tolik potřebného rozvoje školy. 
Vážíme si práce všech pedagogů i dalších zaměstnanců školy, kteří v ní  
každodenně naplňují své nelehké poslání. V žádném případě nebu-
deme zasahovat do vnitřního chodu školy, naším úkolem je vytvářet 
pro ni co nejlepší podmínky. K tomu ale potřebujeme zpětnou vazbu 
a otevřenou komunikaci s vedením školy i zástupci rodičů.

Předem děkuji všem, kdo toto společné dílo podpoří.
jménem rady obce PhDr. Kateřina Čadilová,  

místostarostka 
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Když jsme před dvanácti lety zakládali Mateřskou školu Ratolest 
a dva roky poté Základní školu NAVIS, již jsme měli cíl našim žákům 
nabídnout kvalitní střední školu. Zároveň jsme si ale byli vědomi 
toho, že práci na osobnostní a hodnotové formaci dětí nelze odbýt, 
a proto jsme pokračovali krůček po krůčku, třídu po třídě až do deváté 
třídy. Nyní máme souhlasné stanovisko kraje pro zápis gymnázia 

a čekáme na pozitivní rozhodnutí MŠMT. Když vše poběží tak, jak 
doufáme, budeme již 1. 9. 2021 otevírat čtyřleté gymnázium NAVIS! 
Máme za sebou desetiletou praxi a výsledky, které nás povzbuzují 
k další práci. Pravidelně se umisťujeme mezi 10 % nejúspěšnějších 
škol v republice v národním testování (ČJ, M, AJ). Zároveň budujeme 
učitelský tým, na který klademe nároky nejen v oblasti profesiona-
lity v daném oboru, ale také v oblasti hodnot, postojů a přístupu 
k dětem. Věříme totiž, že rozvoj charakteru a osobnosti je klíčová 
pro budoucí úspěšný a šťastný život.

Proto nyní oslovujeme i vás
Hledáte pro své děti smysluplné vzdělání zaměřené na jazykovou 

dovednost, na kritické myšlení a na charakterový rozvoj? Hledáte 
gymnázium, které vašemu dítěti poskytne osobní tutoring? Hle-
dáte gymnázium, které s vámi bude spolupracovat nejen v oblasti 
formování intelektu, ale také hodnot a postojů? Ozvěte se nám. 
Gymnázium otevřeme již v novostavbě ve Světicích u Říčan. Těšíme 
se na vaše reakce! Více na www.zsnavis.cz Mgr. Jan Vepřek, ředitel

Čtyřleté gymnázium NAVIS je tady!
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Střípky ze zastupitelstva a ze života obce (1. díl)
Zastupitelé píší

Darwinova manipulace
Po několika zkušenostech, kdy jsem se sna-
žil odhalit skutečný běh věcí, mám značné 
pochybnosti o objektivitě informací, které 
se objevují zde v Obecním zpravodaji nebo 
na místním facebooku, ale dokonce i v zápi-
sech ze zastupitelstva. Jde především o in-
formace z pera Kateřiny Čadilové a Rudolfa 
Semanského, ale i dalších členů zastupitel-
stva. Podezírám je, že prošli „Darwinovou 
školou dezinformace“ a naučili se překrucovat 
pravdu, používat polopravdu a všeobecně 
zavádějícím způsobem manipulovat s veřej-
ností, aby si obhájili svou pozici v samosprávě.

Jako člověka s biologickým vzděláním mi 
totiž jejich jednání připomíná Darwinovu te-
orii, kdy se určité druhy zvířat snaží obhájit 
svoje právo na život na této planetě klamá-
ním. Klam je důležitým prvkem života a pro 
své přežití jsou mnohé formy života závislé 
na své schopnosti oklamat ostatní.

Manipulace s fakty je jev v Mukařově tak 
běžný, že se nad ním již nikdo nepozasta-
vuje. Ale k věci. Zápis ze zastupitelstva č. 21 
byl z mého pohledu tak neobjektivní a ne-
vyvážený, že to překročilo etické hranice. 
Nezaznamenával vystoupení jednotlivých 
účastníků objektivně anebo vůbec. Došlo 
k naprosté degradaci tohoto dokumentu. 

Za to nese zodpovědnost starosta Seman-
ský a zapisovatelka, partnerka starosty, Dana  
Navrátilová a samozřejmě i ověřovatelé, 
v tomto případě radní Zákoucká a Jakob. Po-
kud nevěříte, ověřte si to sami. Vyžádejte si od 
obce zvukové nahrávky zastupitelstva a po-
rovnejte se zápisy. Žádost podejte dle zákona 
106/99 o svobodném přístupu k informacím. 
Pokud nevíte jak podat žádost, najdete návod 
na mém webu pavelmadr.webnode.cz

Byty jen pro vyvolené
Pro mě zcela nepochopitelnou záležitostí 

byl bod projednávání žádosti o obecní byt, kdy 
žadatelka, občanka Mukařova se dvěma dětmi, 
požádala o přidělení obecního bytu z důvodu 
sociálně tísně. Ačkoliv má obec v současném 
okamžiku 3 volné byty, z nichž dva jsou volné 
dlouhodobě, zastupitelé odmítli tuto žádost. 
Dokonce i přesto, že žadatelka nabídla opravu 
bytu svépomocí na své náklady. Od žadatelky 
také vím, že žádost o pronájem bytu v minulosti 
podávala několikrát a obec na její žádost nikdy 
nereagovala. (Obec má v těchto záležitostech 
reagovat a dodržovat zákonné termíny).

Rád bych zmínil, že obec dlouhá léta pro-
najímala (a stále pronajímá) obecní byty za 
cenu hluboko pod cenou obvyklou, mimo jiné 
i rodinným příslušníkům starosty, čímž jsou 
poškozovány zájmy obce.

Otázka pronájmu obecních bytů byla 
hned po volbách jednou z mých priorit. Upo-
zornil jsem na nečinnost při správě obecních 
bytů. Obec byty nezhodnocuje a pronajímá 
je za směšné nájemné. Náklady na správu 
jsou výrazně vyšší než výnosy z nájmů, tedy 
obec na bytech prodělává. 

Uvědomte si, že jde o správu majetku, 
na kterém vy, jakožto občané, máte podíl. 
Ztrátu tudíž hradíte ze svých daní, které jsou 
v pokladně obce. 

Je důležité zmínit, že moje kritika nízkých 
nájmů v obecníc bytech byla odmítána zdů-
vodněním, že jde o byty sociální, což ovšem 
není pravda. Naopak, v okamžiku, kdy obec 
může pomoct dobré a správné věci, tedy 
ženě v sociální nouzi, zastupitelstvo to od-
mítne.

Zastupitelé tedy zdůvodňovali současné 
nízké nájemné v obecních bytech sociálním 
statutem nájemníků, ale pokrytecky odmítli 
žádost o byt skutečně sociálně motivovanou.

Toto rozhodnutí mě značně znechutilo 
a přivedlo mě k úvaze o úrovni kompetence 
a úrovni sociálního cítění a empatie členů 
zastupitelstva. Mám velmi hluboký pocit, 
že většina zastupitelů nechápe principy ko-
munální politiky, které právě tyto sociální 
principy akcentují. 

Pavel Mádr, zastupitel

Poté, co proběhla kampaň za 
její odstoupení, jako vystřižená 
z padesátých let minulého sto-
letí, podala paní ředitelka Jana 
Novotná rezignaci. Vůbec se jí 
nedivím, protože s lidmi z rady 
obce a s některými lidmi ze za-
stupitelstva bych také nechtěl 
spolupracovat, speciálně po udá-
lostech, které proběhly v posled-
ních měsících a rovněž pro jejich 
„morální kvality“.

Přidávám se k těm, kteří 
považují postup rady obce za 
neprofesionální, nechutný a ne-
důstojný. Voliči zapamatujte si 
jména osob, které jsou zodpo-
vědné za celou tuto kauzu do 

příštích voleb. Takové postupy 
by neměly být tolerovány nikde, 
natož ve fungování samosprá-
vy. Členové rady obce by se, dle 
mého názoru, měli stydět a re-
zignovat na své funkce! 

Další hodnocení nechám na 
vás. Na mém webu pavelmadr. 
webnode.cz připojuji k na-
hlédnutí rezignační dopis Jany  
Novotné, který mnohé vysvětluje.

Najdete tam i výstižný email 
předsedkyně školské rady paní 
Evy Žákové, který byl rozeslán 
rodičům žáků ZŠ Mukařov.

Pavel Mádr, 
zastupitel

Paní ředitelka Jana Novotná 
rezignovala na svou funkci

Díky našim technickým službám a panu Evženu Březinovi dostala 
stará studna před farou v Obecní ulici nový kabát a kopeček, které-
mu pamětníci neřeknou jinak, než „Kramperák“, novou dominantu.
 Foto: Miroslav Veselý

Navštivte oficiální  
facebookovou stránku obce –
facebook.com/Mukarov
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Novinky v odpadovém hospodářství v roce 2021
Trochu ve stínu neustávajících problémů 
s pandemií koronaviru vstoupil v platnost 
dlouho diskutovaný nový odpadový zákon. 
Ačkoli výklad některých jeho pasáží není za-
tím jasný ani specializovaným odborníkům, 
jeho obecný dopad na hospodaření s ko-
munálními odpady je jasný. Cílem zákona je 
zásadně omezit produkci nerecyklovatelných 
odpadů a cestou je razantní navyšování po-
platků za skládkování, jemuž se mohou vy-
hnout pouze obce, které budou produkovat 
stále méně směsného odpadu. 

Díky motivačnímu systému, který jsme 
v Mukařově zavedli už v na konci roku 2019, 
máme relativně přesný přehled nejen o tom, 
kolik se z naší obce sveze celkem odpadu, 
ale i o míře třídění jednotlivých domácností. 
Dobrá zpráva je, že díky velké míře zapojení 
do třídění zatím recyklační limit, který je letos 
200 kg směsného odpadu na obyvatele a rok, 
plníme. Do roku 2030 se ale limit sníží až na 
120 kg, což je zatím hodně náročný cíl. Zjis-
tili jsme také, že většina popelnic byla vloni 
svážena jednou za 14 dnů nebo ještě méně 
často. Proto jsme přistoupili k plošné úpravě 
frekvence svozu směsného odpadu. Podob-
né to bude i s bioodpadem, který se bude 
svážet také jednou za 14 dnů, ale v opačných 

týdnech než směsný odpad. V této souvislosti 
je nutno zdůraznit, že hnědé popelnice slouží 
na komunální bioodpad – tj. primárně by 
se do nich měly ukládat odpady rostlinné-
ho původu z domácnosti, nikoli ze zahrady. 
Zahradní odpad patří na kompost, případně 
na obecní shromaždiště bioodpadu.

Základní poplatek za provoz systému 
komunálního odpadu na rok 2021 činí 890 
Kč, sleva pro seniory nad 70 let a držitele 
průkazu ZTP je 30 %. Maximální poplatek se 
ale týká pouze domácností, které prokaza-
telně netřídí – tj. nemají vlastní nádoby nebo 
pytle na tříděné plasty a papír. Ti, kdo třídí, 
mají slevu minimálně v této kategorii, a ti, 
kdo dokázali razantně snížit celkový objem 
produkovaného odpadu, získávají slevu také 
za efektivní využívání nádob nebo snižování 
produkce odpadu.

Poplatek za komunální odpad je stejně 
jako vloni splatný od 15. 2. do 30. 4. Infor-
mace o jeho výši a symbolech platby bude 
doručována všem poplatníkům formou do-
pisu. Výpočet poplatku najdete také ve svém 
odpadovém účtu, nebo vám jej sdělíme na 
obecním úřadě (telefonicky nebo e-mailem). 
Úhrada poplatku je s ohledem na přetrvá-
vající protiepidemická opatření bezhoto-

vostní, pouze ve výjimečných případech 
lze přijmout platbu v hotovosti.

Poplatníci, kteří uplatňují slevu nebo 
osvobození z důvodu pobytu v jiné obci 
či zahraničí, musí její oprávněnost doložit 
nejpozději do splatnosti poplatku, tedy  
30. 4. 2020. Dokládat se nemusí úlevy na 
základě věku nebo zdravotního postižení, 
které bylo doloženo již v minulém roce.

Vše přehledně o odpadech najdete na 
webu: https://1url.cz/@odpadymukarov

Kateřina Čadilová,  
místostarostka

Na svém 23. zasedání 26. 1. 2021 zastupi-
telstvo obce Mukařov schválilo rozpočet 
Obce Mukařov na rok 2021 jako schodko-
vý, přičemž schodek ve výši -33.339.884,90 
je kryt přebytkem hospodaření v roce 
2020 a úvěrem na výstavbu kanalizace. 

Zastupitelstvo schválilo změnu ve 
složení školského výboru – z důvodů 
časové zaneprázdněnosti na své člen-
ství rezignoval Rober Hegyi, zvolený za 
Sdružení kandidátů pro Mukařov, Srbín 
a Žernovku, a nahradila ho PhDr. Kateřina 
Čadilová, místostarostka obce, zvolená za 
stejné sdružení.

Zastupitelé schválili rovněž změnu 
grafické podoby Obecního zpravodaje, 
platnou od aktuálního ročníku, která se 
odrazí i v drobné úpravě jeho názvu.

Očkování proti nemoci COVID-19 probíhá ve 
třech fázích. V první fázi (leden-únor 2021) 
nejrizikovější skupiny obyvatelstva, ve dru-
hé fázi (únor-červen 2021) prioritní skupiny 
obyvatelstva, ve třetí fázi (předpoklad od 
července 2021) široká veřejnost. Do nejri-
zikovějších skupin spadají také senioři nad 
80 let. Ti se mohou od 15. ledna registrovat 
v Centrálním rezervačním systému. Očko-
váni budou na očkovacích místech 1. vlny 
očkování. Jak se registrovat na očkování?  
Je potřeba vyplnit on-line registrační formu-

lář, podmínkou je ověření mobilního telefonu 
skrze sms. Zájemce musí souhlasit s vypl-
něním informací důležitých pro zařazení 
do příslušné skupiny dle fází. Následně je 
zájemce vyzván k registraci termínů na nej-
bližší očkovací místo, kde si rezervuje termín 
na základě zaslaného PIN kódu. Rezervují se 
dva termíny (dvě očkovací dávky).

Jak to během očkování probíhá?
 � slovní potvrzení registrace;
 � měření tělesné teploty a převzetí in-

formačního letáku o očkování;
 � prokázání identity – OP, pas, ŘP;
 � přiřazení očkované osoby dle RČ v IS 

(informačním systému);
 � kontrola vyplněného lékařského do-

tazníku – krátký pohovor s lékařem;
 � provedení očkování;
 � zápis očkování do ISIN (čárový/QR kód);
 � 15 minut v čekárně po očkování
Očkování je dobrovolné a je zdarma 

(je hrazeno z veřejného zdravotního pojiš-
tění). Aktuální stav a detailní informace sle-
dujte na webu ministerstva zdravotnictví 
koronavirus.mzcr.cz

Informace o očkování proti COVID-19 Z jednání zastupitelstva

PROČ SE NECHAT OČKOVAT PROTI 
ONEMOCNĚNÍ COVID-19?

 � očkování je jedním z nejúčinněj-
ších prostředků k omezení vzniku a ší-
ření nákazy v populaci

 � očkováním se chráníte před náka-
zou a před jejím závažným průběhem 
s možnými následky

 � očkováním chráníte i osoby kolem 
sebe, které prozatím očkovány nejsou

 � očkování je cestou, jak současnou 
epidemii zastavit a vrátit se k běžnému 
životu
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Nedávné zásahy jednotky SDH Mukařov
Za poslední dva měsíce naše zásahová 
jednotka vyrážela k několika požárům. 
Docela jsme se zapotili při likvidaci spad-
lých stromů po vichřici na Mikuláše.  
Výjezdů skutečně nebylo málo. Posuďte 
sami:

 � 6. 1. 2021 – ráno v 7:00 hodin jsme byli 
povoláni jako záloha k požáru rodinného 
domku v obci Doubek. Zásah se obešel 
bez zranění.

 � 9. 12. 2020 – ve 2:00 hodiny ráno jsme 
vyjeli k čerpání vody v Domově pro seniory 
kardinála Berana zde v Mukařově. Do-
šlo k selhání čerpadel na podzemní vodu 
a hrozilo zaplavení strojovny objektu, kde 
se nachází mimo jiné i plynové kotle.

 � 6. 12. 2020 – tento den jsme měli obzvláš-
tě rušno, protože jsme likvidovali následky 
silného větru v našem nejbližším okolí. 
V rámci Středočeského kraje pak hasiči 
vyjížděli k téměř pěti stům případů, z toho 

drtivá většina souvisela se silným větrem 
a likvidací popadaných stromů a větví.

 � 5. 12. 2020 – přesně v 10:00 jsme vyrazili 
do Doubravčic na likvidaci požáru travního 
porostu.

 � 27. 11. 2020 – operační středisko nás 
v poledne povolalo do Žernovky, kde 
hořela dřevěná buňka. Při zásahu nebyl 
nikdo zraněn a v pořádku jsme se vrátili 
na stanici.

 � 17. 11. 2020 jsme v odpoledních hodi-
nách vyrazili na pomoc záchranné službě 
do Louňovic. Důvodem byla asistence 
při transportu pacienta, který se zranil 
ve Voděradských bučinách. Zraněného 
pacienta jsme museli dopravit z obtížně 
přístupného lesního terénu k připrave-
nému sanitnímu vozu.

Z uvedených zásahů je jasné, že se nenudí-
me a aktivně působíme nejen v Mukařově,  

ale také v našem nejbližším okolí. Přejeme si, 
abychom měli co nejméně zásahů a těšíme 
se na setkání s vámi při našich tradičních 
kulturních akcích. Ty máme na letošní rok 
naplánováno realizovat, jakmile pomine 
nebezpečí související s pandemií COVID-19.

Petr Doležel,  
hospodář SDH a zastupitel obce

Tento rok byl plný nečekaných událostí, 
které nás zastihly. Na jaře nás přepadla  
koronavirová opatření, kterým jsme se mu-
seli přizpůsobit. Tréninky, které byly venku, 
nikomu nevadily, alespoň jsme byli na čer-
stvém vzduchu. Horší bylo opatření, které 
přišlo záhy – zákaz setkávání osob – což pro 
nás znamenalo i konec tréninků. My jsme 
se ale nevzdali a začali jsme s video lekcemi 
a on-line tréninky. Náš mistr Martin Zámečník 
natočil přes 100 výukových videí a nespočet 
on-line tréninků. Probíhaly také soukromé 
lekce pro naše členy. 

Naši nejlepší členové se připravovali na 
Mistrovství Evropy, které mělo proběhnout 
v květnu 2020 v Praze. Šestnáct nominova-
ných studentů mělo speciální cvičební plán, 
který museli dodržovat. Nebylo to jenom 
o trénincích, ale také o pilné domácí přípravě. 
Všichni byli perfektně připraveni, ale bohužel 
kvůli špatné epidemiologické situaci se Mis-
trovství Evropy přesunulo na léto, kdy bylo 
poté taky zrušeno. Naši nominovaní členové 
dlouho nesmutnili a začali na sobě pracovat 
mnohem více, aby na dalších závodech pro-
kázali svoji výkonnost. 

Tento rok jsme se také chystali obhájit 
titul nejúspěšnějšího střediska talentové mlá-
deže a též obhájit titul nejúspěšnější školy 
na Mistrovství České republiky. Ač byly obě 
soutěže zrušeny/odloženy, my nepřestá-

váme cvičit. V novém školním roce jsme 
měli velmi slabé nábory díky neumožnění 
tradičních exhibičních ukázek na školách, 
opět díky epidemiologické situaci. Na pod-
zim kvůli opatřením začali naši učitelé opět 
vysílat tréninky on-line a účast na nich byla 
skutečně obrovská. 

Také je třeba zmínit, že pokračuje stav-
ba našeho tréninkového centra v Bezta-
hově u Votic. Nyní je na řadě zbrusu nová 
prostorná hala, která bude letos na jaře do-
končena. Všichni se již těší, až si v nové hale 

naplno zacvičí. Velký dík patří hlavně našim 
členům, kteří nás celou dobu podporovali 
a byli s námi. 

Staňte se členy největší školy bojových 
umění v ČR, posilujte cvičením obranyschop-
nost svoji i svého organismu a naplňte třeba 
svůj dávný sen nebo novoroční předsevzetí! 
Stačí si na www.tkd.cz najít vám nejvíce vyho-
vující trénink a přijít si cvičení zkusit  na měsíc 
zdarma, nebo se zúčastnit našich on-line 
lekcí. Nikol Křížová,  
 Ge-Baek Hosin Sool

Největší školu bojových umění nějaký covid nezastaví
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V obecní knihovně je od ledna spousta novinek
Ze života obce

Na jaké změny kromě nových tváří se 
mohou čtenáři naší knihovny těšit?
 
ZH: „Na sklonku roku 2020 jsme do knihovny 
pořídily nové vybavení do dětské části knihov-
ny, aby si naši nejmenší čtenáři mohli poho-
dlně na koberci a polštářích vybírat nebo jen 
prohlížet knížky, které si půjčí. Další novinkou 
ve vybavení knihovny bude samostatné místo 
pro veřejný počítač s přístupem na internet, 
který se nám jednoduchým přemístěním po-
lic s knihami podařilo umístit tak, aby uživatel 
počítače měl dostatek soukromí.“
PH: „Budeme se nadále snažit, aby v naší 
knihovně bylo i nadále pro všechny příjemné 
prostředí, aby to zkrátka bylo místo, kam 
se budou čtenáři rádi vracet, a nejen kvůli 
literatuře.“
 
Plánujete i nějaké rozšíření knihovního 
fondu?
 
ZH: „Náš knihovní fond se podařilo rozší-
řit hned v lednu nákupem několika desítek 
knih různých žánrů. A jakmile nám to situace 
dovolí, máme v plánu jet se představit do 
knihoven v Říčanech a v Benešově, se kterými 
dlouhodobě spolupracujeme. Mezi našimi 
knihovnami dlouhodobě probíhá osvědčený 
systém dlouhodobých zápůjček knih, který 
naši nabídku také významně obohacuje.“ 

PH: „Rády bychom i v průběhu roku po-
řizovaly nové tituly z aktuálních novinek, 
případně na základě zájmu čtenářů. Ur-
čitě budeme o všech novinkách ve fondu 
informovat nejen na webových stránkách  
www.mukarovska.knihovna.cz, ale i na FB 
stránce knihovny.“
 
Momentálně může mít knihovna otevře-
né jen „výdejní okénko“, jak to funguje?

ZH: „Výdejní okénko funguje tak, že po 
zavolání na telefon 608 616 674 si s vámi 
domluvíme čas návštěvy knihovny. Tam na 
vás bude čekat jedna z nás, vy vrátíte nebo 
vyberete knihy stejně jako v běžném reži-
mu, jen budete v knihovně sami. Dodržování  
hygienických opatření je samozřejmostí.“
PH: „Pozor, s odchodem paní Jeriové došlo 
ke změně telefonního čísla do knihovny, na 
to dřívější se do knihovny nedovoláte. Také 
je možné si knihy k vypůjčení vybrat v online 
katalogu a rezervovat si je i online. A pouze 
se domluvit na předání.“
ZH: „V knihovně jsme k dispozici v běžné 
pracovní době, takže není žádný problém 
nás zastihnout na telefonu nebo případně 
emailu a termín si domluvit.“
 
Chystáte i nějaké akce pro čtenáře,  
samozřejmě až to PES dovolí?

ZH: „Rády bychom navázaly na spoluprá-
ci s mateřskou školou a rozšířily ji o bloky 
čtení na pokračování, besedy nad knížkami 
s tématikou vhodnou pro malé děti a rozvoj 
čtenářské pregramotnosti našich předškolá-
ků. Také bychom chtěly nabídnout spolupráci 
základní škole. Mohla by se týkat například 
titulů doporučovaných k povinné školní 
četbě, rozšíření našeho fondu o tyto knihy 
a další možnosti, které by pomohly dětem 
při výuce českého jazyka a literatury. Pro 
dospělé čtenáře bychom rády občas uspo-
řádaly autorská čtení.“

Rozhovor vedla a fotografovala: Kateřina Čadilová

Přípravy na vánoční svátky jsme zaháji-
ly s dětmi opravdu na svatého Martina, 
který přišel pěšky a koně nechal v Alpách.  
Děti uklidily zahradu školky, vyndaly krmít-
ko pro ptáky a daly ho před okna tříd. My to-
tiž s dětmi rádi v zimě pozorujeme pernaté  
živáčky, jak s chutí nacpávají bříška dob-
rotami, které jim s láskou dosypáváme.

Výzdobu tříd děti také nepodceni-
ly, vyráběly dekorace z hložinek a šípků. 
Navlékly tyto podzimní plody na drátky 
do tvaru srdce a kroužku. Věřte, na tmavě 
zeleném jehličí to vypadá úžasně. Kvůli 
jehličnatým větvím, jsme se vypravily do 
lesa. V lese řádil velký vítr a spoustu větví 
ulámal a sházel na zem. Na větvičky jsme 
šly několikrát a nasbíraly jich dost do truh-

líků na okna, na zakrytí rostlin citlivých na 
chlad na zahradě MŠ i do velkých lahví od 
kompotu na stolečky ve třídách. Sněhové 
vločky vystříhané z papíru šly dětem od 
ruky jako na běžícím pásu. Ve třídě vznikla 
Ježíškova chaloupka.

S počátkem adventu, poznamenaného 
covidem, děti nezapomněly na naše babič-
ky a dědečky v domově seniorů v Muka-
řově. Vyrobily pro ně přáníčka a dárečky. 
Letos totiž museli obyvatelé domu pro 
seniory být bez návštěv svých blízkých 
v době adventu. Přišli o největší radost, 
a to je adventní setkávání s blízkými a ro-
dinou. Doufáme, že děti potěšily seniory 
svými výrobky a přinesly jim dobrou náladu 
v těchto svátečních dnech.

V polovině čekání na Ježíška přišel sva-
tý Mikuláš se svou družinou, podaroval 
všechny děti perníčkem a ovocem. Ty děti, 
které jsou pro svoji výraznou osobnost 
nezapomenutelné, si musely zasloužit dá-
reček koledou navíc a příslibem vlastního 
zlepšení do budoucna.

A konečně přijel do školky Ježíšek. Letos 
opět přivezl dětem spoustu stavebnic a vý-
tvarných pomůcek. Pásmo koled, krátkých 
scének a tanečků, kterou pro něj děti nacvi-
čily jsme natočily a videa mohli rodiče pod 
přístupovým kódem vidět na webových 
stránkách MŠ Mukařov. A to byl ve zkratce 
náš advent a přípravy na něj v MŠ s dětmi.

Krásné zimní dny přeje Dana Horáková,  
MŠ Mukařov

I přes náročné období jsme si Vánoce ve školce užili

S koncem roku 2020 došlo v Obecní knihovně v Mukařově k personální obměně. Dlouholetá knihovnice Alexandra Jeriová, jejíž 
zásluhou se nepřehledné „skladiště knih“ změnilo na skutečnou knihovnu, v níž je radost nejen vybírat knížky, ale třeba i posedět, 
se rozhodla odejít do aktivního důchodu. Od Nového roku se proto v knihovně můžete potkávat hned se dvěma (skoro) novými 
posilami. Ing. Petra Houdková (na snímku vlevo) pomáhala už v roce 2019 s digitalizací knihovny, takže knihovnu určitě zná  
do poslední knížky, Zuzana Holoubková se zase těší, že v knihovně využije své zkušenosti ze zaměstnání v knihkupectví,  
organizace kulturních aktivit a práce s dětmi.
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Kultura stále žije, i když jinak, než jsme zvyklí
Víte, že...

Nechci svůj první příspěvek v novém roce 
naplnit slovy, jak negativně ovlivnila činnost 
KKCM covidová doba a jak je tato doba pro 
nás složitá. Všichni se modlí k co nejrych-
lejšímu návratu do normálního života, ne-
bo-li do doby předcovidové. Ale půjde to 
vůbec? Nic se neděje náhodou a třeba nám 
má právě tato doba přinést nějaké poučení, 
možná i naznačuje, aby se naše společnost 
proměnila. 

Abychom nežili bezohledným konzum-
ním životem, neběželi ve spěchu moderní 
doby jenom slepě a tupě dopředu, ale aby-
chom žili teď a tady, byli tolerantní, více se 
rozhlíželi kolem sebe, všímali si dění kolem 
nás a tou možnou silou, kterou každý z nás 
v sobě máme, usilovali o to, aby svět byl 
krásnější GRIN-BEAM.

Pracovně se řídím v této době citátem: 
Co tě nezabije, to tě posílí. A tak s rodiči cca 
250 dětí ze zájmových kroužků z Mukařova 
a okolí pružně přecházíme z presenční výuky 
do online výuky a naopak, nebo dočasně 
přerušíme výuku kroužků, abychom ji potom 
opět znovu spustili – jak to právě doba umož-
ňuje a vláda nařizuje. Velice chci poděkovat 
za vstřícnost, trpělivost a ochotu těm, kteří 

s námi tento proces již poněkolikáté absol-
vovali. Opravdu si toho velice vážíme, oce-
ňujeme pružný přístup a děkujeme za vaši 
podporu GRIN-BEAM. Stále platí pro všechny kroužky 
a kurzy, že neodučené lekce z 1. pololetí bu-
deme nahrazovat v 2. pololetí, prodlužujeme 
permanentky a případně budeme vymýšlet 
a nabízet další alternativy, jak vzniklé situace 
řešit. Budeme se vždy snažit vyjít každému 
vstříc ke vzájemné spokojenosti.

Tento proces není jednoduchý ani pro 
tým lektorek a lektorů v KKCM a jsem velice 
ráda, že právě tento tým mám kolem sebe 
a společně děláme smysluplnou práci. Za 
tuto práci jim chci také velice poděkovat. 

Stejný proces pravidelně probíhá v klu-
bovně pro školní děti, v kurzech pro dospělé 
i v Mateřském centru. Jediná skupina, která 
jede stále svým tempem a ve stejném režimu, 
jsou Mrňouskové a Mravenečci (hlídání dětí 
od 2 let s programem).

Knihovna také pružně reaguje na aktu-
ální situaci a pokud nemůže mít otevřeno, 
funguje formou výdejního okénka po před-
chozí telefonické dohodě. Sociální služby 
stále fungují v pracovních dnech formou 
telefonického kontaktu a jsou neustále při-

praveny pomoci – odbornou radou i skuteč-
ně podanou pomocnou rukou.

Osobní kontakt začíná být nedostat-
kovým zbožím, a tak už se v KKCM všich-
ni těšíme na společně strávené chvíle jak 
v Kulturním a komunitním centru, tak na 
kulturně-společenských a rodinných akcích 
v Mukařově.

Těšíme se snad brzy na viděnou.

Jitka Čurdová, DiS., koordinátorka
Kulturní a komunitní centrum Mukařov 

 www.kkcm.cz

Obecní zpravodaj pro Mukařov, Srbín a Žernovku, 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. 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 je možné zasílat na e-mail zpravodaj@mukarov.cz nebo na adresu Obecního úřadu. 
Redakce si vyhrazuje právo výběru nebo krácení příspěvků ke zveřejnění. Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Uzávěrka příštího čísla je 15. 2. 2021.

Tříkrálová sbírka je největší dob-
ročinnou sbírkovou akcí v České  
republice. Do její organizace a prů-
běhu koledování se každoročně za-
pojí více než 70 tisíc dobrovolníků, 
kteří do kasiček vyberou desítky 
milionů korun (v roce 2020 to bylo 
přes 130 milionů, za celou dobu exi-
stence sbírky už 1,5 miliardy korun).
Vykoledované peníze pomohou  
statisícům lidí v nouzi prostřednic-
tvím Charity Česká republika.

Sbírka má za sebou dvacáté narozeniny. Tři králové vyrazili 
do ulic poprvé v roce 2000 v olomoucké arcidiecézi a obnovili tak 
starodávnou lidovou tradici. Koledníci dnes, stejně jako kdysi, šíří 
mezi lidmi boží požehnání a poselství milosrdné lásky a prosí při-
tom o příspěvek pro lidi v nouzi. Tříkrálová sbírka je též svátkem 
solidarity.  Zprostředkovává mezigenerační setkávání a soudržnost. 
I během krátké chvíle umožňuje zažít pocit radosti a vzájemnosti, 
a právě to je jejím největším posláním a nejsilnějším poselstvím. 
Pro koledníky i dárce představuje unikátní příležitost k tomu začít 
nový rok dobrým skutkem.

Letos můžete darovat online až do 30. dubna 2021. Více infor-
mací najdete na www.trikralovasbirka.cz

Tak, už máme únor, když píšu tyto řádky, je však ještě leden a já 
netuším, jak bude zima, která nás po dlouhé době obdařila pořád-
nou sněhovou nadílkou, pokračovat. Malá obrazová připomínka 
zasněžené krajiny vás snad potěší tak jako tak. 

Díky naší facebookové skupině s názvem Ladův kraj ve fotografii, 
kterou jsme založili před dvěma lety, a hlavně díky širokému zájmu 
lidí fotit své okolí, vám zde můžeme zprostředkovat pár pohledů 
napříč malebnou „ladovskou“ krajinou. A pokud byste nám chtěli 
své snímky z procházek posílat i vy, není nic jednoduššího, než se 
přidat do skupiny nebo nám je poslat emailem. Ať už je sníh nebo 
není, užívejte pohybu venku v naší malebné krajině! 

Hanka Bolcková 

Tříkrálová sbírka 2021 online Bílá zima v Ladově kraji

Zimní Říčany z ptačí perspektivy Foto: Roman Kus


