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Druhý ročník oblíbené akce Mukařovský pes se blíží

Naši Ukrajinci začínají v Mukařově nový život

Milane, první ročník Mukařovského psa v roce 2019 sklidil po-
zitivní ohlasy. Za tím mimo jiné stojí dobrá parta organizátorů. 
Je pro letošní druhý ročník akce pohromadě stejný tým, jako 
před třemi lety? 
První ročník se mimořádně povedl, především díky skvěle sehrané-
mu týmu. Druhý ročník připravuje stejné trio organizátorů a moc se 
na všechny těšíme. Navzájem se doplňujeme, jak je dobře známo, 
každý umí něco, a pracovat v takovém týmu je pak jednoduše radost.

Druhý ročník měl původně proběhnout již v roce 2020. Přípra-
vy jste museli přerušit pár měsíců před jeho konáním, navíc 
v nejisté době, kdy se nevědělo, zda akce budou moci probíhat. 
Bylo logisticky i komunikačně náročné tuto dobu zvládnout?
Zrušení druhého ročníku nás skutečně moc mrzelo, nebylo to  
jednoduché, naši milí sponzoři nás již předem podpořili, měli jsme 
téměř nasmlouvaný doprovodný program, ale samozřejmě se v tak 
nelehké době akce uskutečnit nemohla. Ten rok jsme byli zklamáni 
všichni, rok poté jsme se i přes nepříznivou situaci rozhodli, že to 
nevzdáme, a letos konečně po dvouleté pauze Mukařovský pes  
21. května 2022 bude. 

V roce 2021 bylo zase díky vývoji pandemie dopředu jasné,  
že nemá smysl akci plánovat, nemám pravdu? 
V roce 2021 jsme akci neplánovali, vývoj s uspořádáním akcí jaké-
hokoli druhu byl nejistý. Po zkušenostech z předchozího roku jsme 
se do příprav ani nepouštěli. 

Pokračování rozhovoru na straně 5.

Letos to již vyjde! Druhý ročník populární akce Mukařovský pes se po dvou odkladech způsobených pandemií v minulých letech 
bude konat v sobotu 21. května 2022. Návštěvníci se mohou těšit mimo jiné na celodenní zábavu pro celou rodinu i jejich psí 
parťáky. Opět si budou moci vyzkoušet populární psí sporty, na které by si normálně netroufli. A protože se termín konání akce 
blíží, vyzpovídali jsme pro náš zpravodaj tým organizátorů.

Podobně jako většině českých obcí a měst, také Mukařovu v posled-
ním měsíci narostl počet obyvatel o ženy a děti z Ukrajiny, které ze 
dne na den opustily své domovy ohrožené absurdní ruskou agresí, 
a často za dramatických okolností se vydaly na cestu do neznáma. 
Některé přijely cíleně za svými krajany a přáteli, jiné se u nás octly 
díky nabídce ubytování u našich občanů nebo v obecních bytech.

S obdivem a úctou sledujeme, kolik místních se nejrůznějším 
způsobem zapojilo do pomoci lidem v nouzi. První výraznou akcí byla 
sbírka, kterou ve spolupráci s Obcí Mukařov zorganizovalo 5. břez-
na SDH Žernovka. Během dopoledne se podařilo požadovaným 
materiálem naplnit dodávku, která odjela na Ukrajinu na pomoc 
tamním bojovníkům. Část donesených předmětů, vhodná pro děti, 
zůstala na Žernovce, kde pod jednou střechou našlo útočiště čtrnáct 
ukrajinských maminek s dětmi. Pro další dvě skupiny žen a dětí se 
podařilo – s finančním přispěním Obce Mukařov a díky enormnímu 
pracovnímu nasazení dobrovolníků – opravit dva dosud prázdné 
a značně „vybydlené“ byty v obecním domě v Příčné 23. K původně 
plánované celkové rekonstrukci má sice akce „kulový blesk“ daleko, 
ale byty budou sloužit a poskytnou útočiště minimálně patnácti 
uprchlíkům, i díky vybavení z darů našich spoluobčanů. 

Poskytnutí přístřeší je ale pouze první krok, po němž by měly 
následovat další, které co největšímu počtu lidí umožní v rámci 
možností důstojnou a smysluplnou existenci. Situace je kompliko-
vaná, protože nikdo neví, jak dlouho u nás vlastně budou, navíc je tu 
značná jazyková bariéra. Ale jako vždy platí, že kde je vůle, je i cesta.

Pokračování textu na straně 8.
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Zajímavosti z práce finančního výboru obce
Finanční výbor obce Mukařov předkládá zastupitel-
stvu ke schválení nejen klasický rozpočet obce, ale 
také střednědobý výhled rozpočtu, který slouží 
pro finanční plánování rozvoje hospodaření obce. 
Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů, 
přijatých závazků a ekonomických výhledů. Jako každý 

plán obsahuje souhrnné ukazatele celkových plánovaných příjmů, 
výdajů a zároveň zohledňuje i plánované dlouhodobé investiční 
záměry rozvoje obce. S ohledem na intenzivní rozvoj naší obce 
máme zpracovaný výhled za horizont 10 let, tj. do roku 2034, a kaž- 
doročně jej upřesňujeme.

Důvodem, proč tak činíme, je zmapování potřebných výdajů na 
plánované investiční záměry a jejich profinancování, udržení rozum-
ného zadlužení obce a rozložení investičních projektů v čase tak, 
abychom je dokázali financovat nebo, v případě dotací, se podílet 
na jejich spolufinancování.

Důležitou částí celkového výhledu je Fond obnovy a rozvoje 
obce, který se skládá ze tří výdajových položek: (1) všeobecný rozvoj, 
(2) rozvoj vodovodu a kanalizace, (3) rezerva určená na obnovu 
vodovodu a kanalizace. 

Na grafu uvádíme vývoj finančních prostředků, které v tomto 
fondu máme, a plánovaný výhled až do roku 2034.

Obec Mukařov povinně odkládá část svých příjmů do rezervy 
na obnovu a údržbu vodovodu a kanalizace. Z této položky, která 
je v grafu znázorněná zelenou barvou, nelze financovat nic jiného, 
než náklady spojené s opravou, údržbou a modernizací této klíčové 
infrastruktury obce.

Další položka, do které odkládáme část příjmů, je určena na 
všeobecný rozvoj. Z této položky plánujeme hradit například spo-
luúčast obce na financování rozvoje školního areálu, spoluúčasti na 
projektech obnov komunikací atd. Projekty určené na všeobecný 
rozvoj se řídí dokumentem „Místní plán obnovy vesnice“, který 
zastupitelstvo pravidelně ročně aktualizuje, projednává a schvaluje.

V případě školního areálu počítáme až s 30% spoluúčastí 
obce, u obnov komunikací a rozvoji občanské vybavenosti s 20% 
spoluúčastí, a v případě oprav a modernizace obecních budov 
s účastí až 50 %. Investiční projekty určené k všeobecnému rozvoji 

obce nikdy nejsou 100% hrazeny z dotačních titulů a vždy předpo-
kládají spoluúčast obce. 

K financování spoluúčasti je možné využít i externí zdroje ve 
formě investičních úvěrů. Tento zdroj peněz budeme moci využít ve 
větší míře až po splacení úvěrů na výstavbu a dostavbu vodovodní 
sítě, což bude v červenci 2028. Finanční výbor obce Mukařov do té 
doby nepovažuje za vhodné další zvyšování úvěrového zatížení obce, 
neboť máme před sebou realizaci výstavby kanalizace a čistírny 
odpadních vod. Plánované náklady jsou 238 mil. Kč, z toho dlou-
hodobý investiční úvěr činí 105 mil. Kč s dobou splatnosti 25 let.

Velkou investiční výzvou zůstává i nadále koncepční rozvoj 
školního areálu, který by měl zahrnovat následující oblasti:

1) Investice do nové tělocvičny, jejichž součástí by byla i nová 
jídelna tak, abychom si uvolnili prostor na další učebny místo nynější 
jídelny. Stávající jídelna by tedy byla nahrazena budovou s dalšími 
učebnami. Dle prvního odhadu nákladů by tato část stála 205 mil. 
Kč, z toho 130 mil. Kč tvoří výdaje na novu tělocvičnu.

2) Náhrada stávajících kontejnerových modulů z důvodu 
ukončení jejich životnosti, případně jejich modernizace k prodlou-
žení životnosti.

3) Investice do modernizace staré budovy školy.
V případě nové moderní tělocvičny by odhadovaná spoluúčast 

obce činila přibližně 60 mil. Kč. Část bychom mohli profinancovat 
investičním úvěrem, na zbytek si musíme našetřit. V rozpočtu nyní 
nemáme částku 35–40 mil. Kč, kterou bychom mohli v nejbližším 
horizontu čtyř let uvolnit. Je tedy nutné pečlivě zvážit, zda je nyní 
vhodné utrácet finanční prostředky za dokumentaci pro územní 
rozhodnutí a dokumentaci pro stavební povolení.

Prioritní je dokončení započatých investičních akcí, splacení úvěrů 
na výstavbu vodovodních sítí, kumulace finančních prostředků na 
další rozvoj obce a pečlivé plánovaní dalších investičních výdajů. 
Bohužel, nové externí vlivy jako je výrazné zdražení energií, růst 
cen stavebních materiálů a prací, inflační tlaky a geopolitická situace 
se mohou negativně promítnout do plánovaných investičních 
akcí naší obce.

Vážení občané, přátelé, finanční výbor obce Mukařov ve voleb-
ním období 2018–2022 pracuje ve složení: Ladislav Profota, Tomáš 
Bergmann, Tomáš Kouba, Pavel Zemen, Dana Navrátilová a Vít 
Šoupal. Do dnešního dne jsme měli 27 jednání a chci touto ces-
tou poděkovat všem členům za aktivní přístup a sdílení svých 
odborných zkušeností v bezplatné činnosti pro obec Mukařov. 
Zároveň děkuji i radním obce Mukařov za věcnost a odborný pohled 
při našich jednáních. Věřím, že občané ocení vysokou profesionalitu 
a obezřetnost při finančním plánování obce Mukařov. 

Petr Doležel,  
zastupitel a předseda finančního výboru 

petr.dolezel@mukarov.cz

V březnu se obecní zastupitelstvo sešlo hned dvakrát. Poprvé  
výjimečně, aby schválilo pomoc uprchlíkům z Ukrajiny – jak formou 
finančního daru, který byl poukázán na sbírkový účet Velvyslanectví 
Ukrajiny v ČR, tak zajištěním ubytování ve dvou obecních bytech, 
které ale vyžadovaly stavební úpravy a vybavení. Dalším schvá-
leným bodem byla rozpočtová změna, která mimo jiné zakotvila 
i financování pomoci Ukrajině v celkové výši 320 tisíc Kč. 

Řádné zastupitelstvo pak vyslechlo zprávu o činnosti JSDHO 
Mukařov, na žádost občanů projednalo stav komunikace Na Dolách 

v důsledku stavby kanalizace a varianty budoucí spolupráce při 
pořádání výstav drobného zvířectva v areálu technických služeb. 
Diskutovalo se také o návrhu na zřízení elektronického přístupu 
ke kompletní dokumentaci výběrových řízení obce, rozhodnutí 
nebylo přijato, protože je dříve nutné stanovit rozsah a pracnost 
záměru. Stejně tak nebylo schváleno zadání výběru dodavatele pro 
rekonstrukci prostoru Kameníků na Žernovce, protože upuštění od 
dotačního projektu otevřelo možnost změny budovaných prvků. 
Schválena naopak byla smlouva o rozvoji území pro rozvojovou 
lokalitu BI-36 na Žernovce.

KCa
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Z jednání zastupitelstva obce
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Aktuální dění ve škole a pohled na práci 
minulého a současného vedení ZŠ Mukařov

Na únorovém zasedání zastupitelstva (15. 2. 2022) 
byl paní Janou Novotnou navržen bod „Současná 
situace v ZŠ Mukařov“, v rámci něhož zaznělo tvrze-
ní, že v posledním roce opustilo naši školu údajně  
11 zaměstnanců (+ čtyři další z rodiny Novotných), 
ve škole aktuálně chybí aprobovaný češtinář a nála-

da mezi zaměstnanci je špatná. Vzhledem k tomu, že jsem tehdy 
neměl dostatek informací (ze strany J. Novotné nedošlo k dodání 
podkladů), dovolím si tak učinit nyní. 

Informace o odchodu 15 zaměstnanců se nezakládala na 
pravdě. Za působení ředitele Kohoutka (od dubna 2021) do data 
konání zastupitelstva opustilo školu deset zaměstnanců, tři odešli 
za dočasného působení paní ředitelky Volíkové. Ze zmíněného 
počtu deseti odešlých zaměstnanců byli tři z vedení školy, kteří 
byli odpovědní za katastrofální stav školy, a tři rodinní příslušníci 
ředitelky Novotné. Za většinu byla nalezena odpovídající náhrada, 
vyjma učitele češtiny, který je intenzivně hledán. Paradoxní ovšem 
je, že v minulosti dlouhodobě naše škola postrádala kvalifikované 
vyučující např. anglického jazyka či informatiky, což J. Novotná neře-
šila odpovídajícím způsobem. Dá se říct, že většina nových náborů 
byla řešena přijetím někoho z okruhu známých rodiny Novotných 
bez ohledu na kvalifikaci, či zvýšením úvazků stávajících učitelů. 
Každopádně k 31. 3. 2021 působilo ve škole 47,7 pedagogických 
pracovníků. K 15. 2. 2022 došlo ke zvýšení o čtyři.

Tvrzení o špatné náladě nedokážu posoudit. Žádnou stížnost 
v této záležitosti jsem nezaznamenal. Domnívám se, že po odchodu 
J. Novotné došlo spíše k uvolnění napjaté atmosféry. Věřím, že pan 
ředitel Kohoutek se nebrání věcné diskusi a je schopen případné 
problémy řešit.

Nicméně projednávání daného bodu na zastupitelstvu mě moti-
vovalo k tomu, abych stručným způsobem sdělil, proč jsem výrazně 
kriticky přistupoval k práci Jany Novotné. Dlouhodobě jsem vnímal, 
že naše škola stagnuje. Tahouny byli spíše jednotliví vyučující, nic-
méně škola, jako celek, neměla vůbec žádné ambice ke zlepšení 
sebe sama. Ze strany J. Novotné jsme se setkávali spíše s laxním 
přístupem, např. při definování střednědobých a dlouhodobých 
potřeb. Pochopitelně jsme se snažili řešit dané problémy neveřejně, 
nicméně jsme se setkali s nepochopením. S přihlédnutím ke kritice 
současného vedení školy z úst Jany Novotné jsem se rozhodl zreka-
pitulovat problémy, které naše škola prokazatelně měla. 

Nebyl dodržován § 21 a) odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účet-
nictví, některé smlouvy o pracovních poměrech byly právně vadné, 
směrnice k pracovněprávním vztahům byla vytvořena ledabyle,  
některé vnitřní předpisy nebyly vydány v souladu se zákonem, 

některé nově vydané vnitřní směrnice se odvolávaly na již zruše-
né vyhlášky, směrnice o oběhu účetních dokladů neumožňovala 
provádění náležité kontroly, vnitřní platový předpis neodpovídal 
požadavkům aktuálních právních norem, smlouvy o pronájmu 
byly právně vadné až kuriózní, škola neměla žádný vnitřní předpis 
pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, některé dohody 
o provedení práce byly uzavřeny protiprávně, katastrofální byl stav 
evidence o nakládání s majetkem školy – škola se v tomto ohledu 
rozhodně nechovala jako řádný hospodář. 

Za poměrně krátkou dobu se řediteli Kohoutkovi (a před ním 
ředitelce Volíkové) podařilo kromě průběžného odstraňování výše 
zmíněných nedostatků mj. definovat střednědobé a dlouhodobé 
potřeby školy, spustit nový web školy, změnit systém elektronické 
žákovské, výrazným způsobem zvýšit kvalitu přípravy obědů. Dále 
došlo ke zpřehlednění poskytovaných ekonomických výkazů, otevření 
detašovaného pracoviště v Babicích, identifikaci dlouhodobě neu-
spokojivého stavu budov a realizaci havarijních oprav, vybudování 
centrálního administrativního bodu (ředitelství), sběrné sborovny 
a prostor pro školní psycholožku, a to všechno při skutečně vypjaté 
situaci kolem COVIDu.

Jsem rád, že ke změně ve vedení naší školy došlo. Vnímám, 
že škola se skutečně posouvá správným směrem. Je jasné, že v tak 
obrovském kolektivu zaměstnanců (cca 70), dětí (skoro 700) a rodičů 
(skoro 1200) se nikdy nedostaneme do situace, že všichni budou 
spokojení. Důležité ovšem je, že se případné problémy identifikují 
a zodpovědně řeší, na což jsme v minulosti nebyli tak úplně zvyklí.

Tomáš Kouba,  
zastupitel a předseda školského výboru,

člen Rady obce pro školství, práci s dětmi a mládeží,  
sport a volnočasové aktivity 

tomas.kouba@mukarov.cz

Žákovský parlament ZŠ Mukařov začátkem března vyhlásil finanční humanitární sbírku 
na pomoc potřebným z Ukrajiny, kteří prchají ze své vlasti před boji do okolních zemí. 
Zároveň s cílem vyjádřit solidaritu s Ukrajinou byl v termínu 3.–10. března vyhlášen 
tzv. žlutomodrý týden s cílem veřejně vyjádřit podporu Ukrajině.

Výbor žákovského parlamentu dále prohlásil, že respektuje individualitu, do-
držování lidských práv a rozumí tomu, že národnost nečiní člověka odpovědným  
za kroky, které realizuje státní režim, odkud dotyčný pochází. 

Nakonec se mezi spolužáky vybrala úctyhodná částka 38 142 korun, která byla 
členy výboru žákovského parlamentu zaslána na účet organizace Člověk v tísni. 

Žákovský parlament vybral v rámci humanitární sbírky pro ukrajinské uprchlíky úctyhodnou sumu
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Vážení rodiče,
jak jsme již uvedli v minulém čísle mukařovského zpravodaje, od 
září 2022 otevřeme ve zdejší základní škole pobočku hudebního 
oboru ZUŠ Říčany. 

Chtěli bychom vás a vaše děti inspirovat a pozvat k talentovým 
zkouškám a možná trochu nasměrovat k výuce hudebního oboru. 
Rádi bychom nabídli hudební výuku i dětem starším – od 2. třídy  
ZŠ a výše, které neprošly talentovým průzkumem v MŠ.

Výuka dětí od 2. třídy a výše se skládá z návštěvy individuální lekce 
nástroje, hudební teorie a od vyšších ročníků návštěva předmětů, 
jako třeba komorní hra nebo hra v souboru či orchestru. Součástí 
výuky je i návštěva koncertů, hudebních seminářů, workshopů atd 
– prostě komplexní výuka. 

Vzhledem k tomu, že ZUŠ Říčany otevírá již třetí pobočku (další 
pobočky jsou ve Strančicích a Mnichovicích), bude zápis pro všechny 
zájemce probíhat v Říčanech.

ZUŠ Říčany je škola čtyřoborová. Kromě hudebního oboru 
vám nabízíme také výtvarný, taneční (balet, a scénický tanec)  
a literárně-dramatický obor.

Talentové zkoušky do všech oborů proběhnou 
v týdnu od 30. května – 3. června 2022

Hudební obor – 30.–31. května 2022
v budově ZUŠ, Masarykovo náměstí 57

Výtvarný obor – 2.–3. června 2022
v budově ZUŠ Říčany, Pod školou 1110

Taneční obor – 3. června 2022
v budově ZUŠ Říčany, Pod školou 1110

Literárně-dramatický obor – 2. června 2022
v budově ZUŠ Říčany, Pod školou 1110

Více informací k talentovým zkouškám do všech oborů naleznete 
na našich webových stránkách www.zusricany.cz, kde se dozvíte 
podrobnější informace o tom, jak talentové zkoušky probíhají a co je 
potřeba si pro ně připravit. V Mukařově budeme vyučovat pouze 
obor hudební. Pokud byste měli pro své děti zájem o ostatní obory, 
museli byste prozatím dojíždět do Říčan.

Jak se přihlásit?
Přihlašovat k talentovým zkouškám do všech oborů se můžete elek-
tronicky. Na našich webových stránkách www.zusricany.cz (po levé 
straně) je pro vás připravena aplikace s názvem iZUŠ. Kliknete na 
logo aplikace a otevře se vám možnost vyplnit přihlášku a vybrat si 
časový termín talentové zkoušky, který vám bude vyhovovat. Aplika-
ce IZUŠ na www.zusricany.cz bude pro vás připravena od pondělí 
1. dubna a uzavřena bude v pátek 27. května 2022. Děti, které byly 

prozkoušeny v MŠ, již k zápisu do hudebního oboru chodit nemusí. 
V tomto případě stačí pouze vyplnit přihlášku a odevzdat ve školce.

Pokud rodič bude chtít přihlásit dítě ještě do dalšího oboru 
(výtvarný, taneční, literárně-dramatický), pak tedy musí vyplnit další 
e-přihlášku a dostavit se k talentovým zkouškám ve výše uvedených 
termínech. Veškeré informace vám poskytne vedení ZUŠ Říčany:
Mgr. Iveta Sinkulová, ředitelka školy: tel. 604 737 629, e-mail 
iveta.sinkulova@zusricany.cz
Mgr. Hana Javorská, zástupkyně ředitelky: tel. 721 117 535, 
e-mail hana.javorska@zusricany.cz

Udělejte si v květnu výlet do Říčan a přijďte k talentovým 
zkouškám. Těšíme se na vás! P.S. A přidáváme ještě pozvánku na 
Taneční akademii.

MgA. Markéta Sinkulová
programová a kulturně-výchovná pracovnice ZUŠ Říčany

Ze života obce

V Mukařově otevře svou pobočku ZUŠ Říčany

Po celý duben můžeme vybírat, který projekt si zaslouží realizaci. 
Hlasovat se bude o celkem 9 projektech na třech lokalitách. 

Na pozemku v Mukařově pod hrází rybníka se sešly tyto  
návrhy: Workoutová sestava, Hřiště pod hrází, Revitalizace 
pozemku u Mukařovského rybníka, Sakurová alej. 

V Srbíně, na cestě K Viničkám, máme návrhy na: Úpravu  
veřejného prostoru „Skalka“, Hřiště pro psy s agility prvky, 

Miniskatepark a na Žernovce u rybníčku na Venkovní fitness. 
Jeden návrh – na stojan na kola a lavičku, by se dal umístit  
na všechna tři stanoviště.

Hlasování probíhá na adrese https://1url.cz/@PP-muk22 
a na obecním úřadě, kde jsou k nahlédnutí i podklady k jednot-
livým projektům. Před hlasováním je nutná registrace, z každé 
e-mailové adresy je možné zaslat pouze jeden hlas jednomu  
projektu.

KCa

Participativní projekty 2022 – veřejné hlasování
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Druhý ročník oblíbené akce Mukařovský pes se blíží
Pokračování rozhovoru ze strany 1.

Můžete prozradit, jaké novinky v programu akce na účastníky 
letos čekají?
Největší překvapení pro naše milé účastníky, tedy hlavně ty psí, bude 
unikátní Pestaurace Fitmin, první restaurace pro psí gurmány, kde 
bude degustační menu podáváno zcela zdarma. S touto psí restaurací 
přijede společnost FITMIN. To největší překvapení si pochopitelně 
necháváme až na samotný den akce – v opačném případě by to již 
nebylo přeci překvapení. Rozhodně se je na co těšit.

Chystá se nějaký doprovodný program pro účastníky i jejich 
pejsky během dne? 
Doprovodný program je velice důležitou a nedílnou součástí celého 
dne. Divácky atraktivní jsou ukázky psích sportů. Představí se různá 
plemena psů, budou představeny novinky ve výživě psů. Můžeme 
se těšit na ukázky dog dancingu a dog pulleru. Velmi atraktivní jsou 
také ukázky psích obran, tedy psů, kteří slouží k policejní či jiné 
ochraně osob. Největší legrace je během soutěže nazvané VELKÝ 
PSÍ KARNEVAL, která je zdarma pro všechny, kteří se předem zare-
gistrují. Už se nemůžeme dočkat, posledně nás překvapila kreativita 
soutěžících. Samozřejmostí jsou již různé stánky s potřebami pro 
psy, občerstvení pro malé i velké, cukrová vata a skákací hrady  
pro ty nejmenší a mnoho dalšího.

V čem se při prvním ročníku závodilo a jaká byla lidská i psí 
účast?
Závodilo se v běhu se psem – canicrossu, šlo se na procházku se 
psy – dogtrekking, soutěžilo se v kráse – Voříškiáda a nakonec byl 
karneval. Odhadujeme, že se tehdy zapojilo více než dvě stě sou-
těžících a návštěvníků akce bylo kolem pěti set.

Očekáváte nyní zvýšený zájem o akce tohoto typu, které v pan-
demii probíhat nemohly, nebo mají „pejskaři“ svou stálou komu-
nitu a dá se předpokládat, že se zapojí podobné množství lidí?
Věříme, že se lidé na akce po tak dlouhé době těší a užijí si u nás 
se svými parťáky super den. V době covidové si hodně lidí pořídilo 
nového člena rodiny, protože na něj měli více času ve štěněcím 
věku. Teď už z nich budou skvělí psi a my jim nabízíme jedinečnou 
příležitost zúčastnit se našich hobby závodů, a i když nikdy nesou-
těžili, u nás je za neznalost nikdo odsuzovat nebude. Naopak, jsme 
připraveni jim pomoct zvládnout jejich první canicrossový závod 
nebo výstavu – Voříškiádu. 

To však neznamená, že u nás nemůžou závodit i ostřílení borci,  
my vítáme každého závodníka, který se se svým psem postaví 
na start. Veškeré informace o přihláškách k soutěžím najdete na 
stránkách www.pintadita.cz v sekci plánované akce / Mukařovský 
pes 2022. Zveme všechny a přihlášky ať se jen hrnou, my to určitě 
zvládneme, protože nás to moc baví.

Nabízíte možnost zapojení se do akce formou sponzorství?
Bez našich skvělých sponzorů by se akce prakticky vůbec nemohla 
uskutečnit. Velkou oporu máme především v obci. Vedení obce 
nám vyšlo vstříc se základním zázemím, poskytnutím obecní louky 
v podpoře technických služeb a dalších nezbytných technických 
záležitostí, jako je zapůjčení a stavba pódia, elektrické přípojky apod. 
Závod v canicrossu sponzoruje společnost FITMIN, psí karneval 
společnost MAPES, výstavu pejsků tak zvanou Voříškiáda sponzoruje 
společnost HUSSE – prémiová švédská krmiva. Největší radost nám 
i letos dělá podpora místních firem a podnikatelů jako například 
firma K2L – spojovací materiál, TFP Universal a.s. a naše spřízně-
né firmy z jiných regionů MERTL a KOVOBRAM, které se zabývají 
zpracováním kovů a zámečnictvím. Sponzorům nabízíme propagaci  
na našich facebookových stránkách, veškerých tiskovinách i v prů-
běhu celého dne samotné akce.

Kdy se můžeme těšit na oficiální pozvánku a více informací?
Nejlepší způsob, jak se dozvědět o všech aktualitách, je sledovat 
naše facebookové stránky pod názvem Mukařovský pes. Zde je 
možné se také účastnit doprovodných soutěží a získat skvělé ceny. 
V současné době probíhá finalizace oficiálního plakátu, který bude 
zveřejněn v následujícím květnovém čísle obecního zpravodaje. 
V případě dotazů se na nás může kdokoliv obrátit. 

Děkuji za rozhovor.  Autor: Štěpán Januszek, 5× foto: Petr Sapík

Organizátoři akce:
Šárka Gill, tel. 728 142 288. Organizátorka psích akcí, sportovní tre-
nérka dětí, lektorka anglického jazyka a v neposlední řadě majitelka 
čtyř psů – stále aktivní sportovec, který se účastní i jiných psích závodů, 
vybírá trasu pro canicross a dogtrekovou procházku. Ono není vůbec 
jednoduché vybrat tu vhodnou závodní trasu, je potřeba brát ohled na 
bezpečnost psů i závodníků, a především i délka trasy je velmi důležitá. 
Během oblíbené dogtrekové procházky, plní pejskové a jejich páníčci 
i různorodé úkoly. Téma a úkoly již vymýšlejí společně a každý přijde 
vždy s nějakým originálním návrhem.

Jakub Douša, zastupitel obce, tel. – 777 933 934. V našem teamu  
je hlavně jako specialista na marketing. Produkuje reklamní videa 
a zajišťuje propagaci především na on-line sítích např. na facebooku.

Milan Národa, člen kulturního a sociálního výboru obce, tel. 602 235 
738. Organizačně má na starosti především zajistit dostatek financí,  
neboť rozpočet takovéto celodenní akce se pohybuje v desítkách tisíc 
korun, a to i přes to, že organizátoři vše dělají bez nároku na honorář. 
Veškeré peníze jsou investovány do cen pro soutěžící. V den konání akce 
jsou pak všichni organizátoři plně vytíženi na místě řízením a modero-
váním jednotlivých soutěží a doprovodného programu.
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Dočká se škola nové tělocvičny? Pravděpodobně ne!
Vážení spoluobčané, sousedi,
rád bych navázal na svůj poslední článek 
„Dočká se škola nové tělocvičny?“ a rovnou 
s odkazem na závěry posledního zasedání 
zastupitelstva obce si odpovím – pravdě-
podobně NE!

Na lednovém zastupitelstvu obce při 
projednávání návrhu rozpočtu na rok 2022 
finanční výbor obce doporučil přesunout 
peníze na přípravu projektu nové tělocvičny 
a jídelny do rezervy. Jinými slovy doporučil za-
stavit práce. Odůvodnění předsedy FV Petra 
Doležala bylo, že obec si nemůže tuto investi-
ci dovolit, a ať o její přípravě rozhodnou voliči 
hlasem ve volbách, tedy nové zastupitelstvo 
obce. S tímto byl návrh rozpočtu schválen. 
Na ZO v únoru 2022 však ihned předseda FV 
prezentoval Plán střednědobého financování 
obce Mukařov, ve kterém opět doporučil za-
stavit financování přípravy velkých projektů, 
jmenovitě dostavba tělocvičny a jídelny. Ani 
nepočkal na nové volby. V horizontu pěti 
let na ně nebudou prostředky. Nápadně 
to připomíná rok 2016, kdy zastupitelstvo 
obce odsouhlasilo, že se nebudou uvolňovat 
prostředky do rozvoje školního areálu?! Vý-
sledek je dnešní stav. Škola nemá kapacitně 
vyhovující jídelnu, nemá moderní prostory 
pro tělesnou výuku, a hlavně ji chybí odborné 
učebny. 

Tři roky se snažíme tuto situaci napravit 
v rámci Komise pro rozvoj školního areálu. 

Pro zopakování – zahájení práce komise 
předcházel vznik kompletní studie rozvoje 
školního areálu, která precizně popsala stá-
vající stav, návrh rozvoje, etapizace, odhad 
nákladů. Velice solidní základ pro další práci. 
Poté ZO odsouhlasilo vznik komise pro roz-
voj školního areálu, která měla tyto podkla-
dy upřesnit rozpracovat a navrhnout další 
pokračování. Místo toho většinou zástupci 
nejsilnějšího uskupení v ZO v rámci komise 
tyto dokumenty zpochybňovali, upozorňo-
vali na nepřesnosti, a naopak prosazovali 
zadání nové studie. Podle dnešního vývoje 
si troufám tvrdit úmyslně zdržovali další prá-
ce, vymýšleli nová řešení. Požadovali nové 
výběrové řízení na zkušenou architektonic-
kou kancelář, s kterou bychom pokračovali. 
Rada obce tedy vybrala dva spolupracující 
architekty (ne architektonickou kancelář). 
Bohužel se ukazuje, že vítězové soutěže se 
spíše na Mukařově učí a navrhují nehospo-
dárné a neefektivní řešení. Nedodržují jasné 
zadání a mrhají prostředky obce. 

A v tento moment přichází finanční vý-
bor obce s doporučením – nepokračujme 
v přípravách?! Doplním, že střednědobý plán 
financování byl také zastupitelstvem bohužel 
schválen. Je to opravdu dobré a fundované 
doporučení řádného hospodáře? Z pohledu 
momentální finanční situace možná, ale my 
řešíme střednědobý horizont rozvoje škol-
ního areálu. Nikdo nechce stavět příští rok. 
Pokud FV počítal korektně, prostředky by 

mohly být částečně k dispozici za 5 let. Proč 
dále nepřipravovat finální studii, projekt, 
stavební povolení a být tak připraven na pří-
padné dotace a realizaci? Počítejte se mnou 
– rok 2022 bychom dále připravovali studii, 
rok 2023 strávíme přípravou výběrového 
řízení na projektanta, 2024/2025 budeme 
připravovat projektovou dokumentaci pro 
uzemní rozhodnutí, stavební povolení a re-
alizační dokumentaci. 2026 bude probíhat 
získání nezbytných povolení. Za 5 let budeme 
tedy připraveni, budeme mít něco naspořeno 
z vlastních prostředků a můžeme se snažit 
získat dotační tituly. Druhá varianta – za-
stavme práce (dle doporučení finančního 
výboru) a v klidu čekejme co se stane do 
pěti let. Mezitím budou děti cvičit v zastaralé 
sokolovně, skončí životnost nafukovací haly, 
kontejnery se budou dále rozpadat. Nové 
zastupitelstvo obce zatížíme nutností se-
hnat finanční prostředky na nové zastřešení 
a vymýšlet, kde by mohli provizorně děti 
cvičit. A odborné učebny?! Která cesta by 
byla vhodnější, proaktivní přístup s vidinou 
situace – „jsme připraveni“? Anebo se bu-
deme schovávat za opatrnost a potenciální 
označení „promarněné investice“? Závěr již 
nechám na zvážení vám, čtenářům…

Pavel Kvasnička, 
člen výboru pro územní plánování a rozvoj,

člen komise pro rozvoj školního areálu

!! HLEDÁME PRACOVNÍKA ODEČTŮ VODOMĚRŮ !!
v obci Mukařov a místní části Žernovka

Provozovatel vodovodu a kanalizace v obci Mukařov, společnost I.T.V. CZ s.r.o., hledá spolupracovníka na odečty vodoměrů  
v obci Mukařov a místní části Žernovka. Jedná se o pochůzku po obci a zaznamenání stavu vodoměru na vodovodní přípojce, popř. 
na studni. Vhodné pro člověka komunikativního, fyzicky středně zdatného (pochůzka, pomoc při otevření šachty), časově flexibilního. 
Odečty se provádějí 2× ročně (květen a listopad). Předchozí zkušenost s pochůzkou po obci vítána. Pro detaily spolupráce (typ smlouvy, 
odměnu apod.) se obracejte na kontakty naší zákaznické kanceláře: I.T.V. CZ s.r.o., výkonná kancelář: nám. Emila Kolbena 460, 
Strančice, www.itvcz.eu, e-mail: provoz@itvcz.eu, tel. 323 607 782, mobil: 722 201 235

VŠEOBECNÁ INFORMACE O SIRÉNÁCH
Pronikavý zvuk (ke kterému se nejčastěji připojí i venkovní domácí mazlíčci) je varovným signálem sirén a znamená vždy nějaké nebezpečí. 
Včasné a správné varování obyvatelstva zajišťuje v České republice síť poplachových sirén (rotační a elektronické sirény a místní rozhlasy). 
V Mukařově jsou využívány rotační sirény. Máme 3 druhy zvukových signálů:

VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA
Od 1. listopadu 2001 existuje v České repub-
lice jediný signál, který varuje před hrozícím 
nebezpečím – tímto signálem je 140 sekund 
trvající KOLÍSAVÝ tón sirény. Tato výstraha 
je vždy doplněna o podrobnější informace 
např. v televizi či rozhlase. 

ZKOUŠKA SIRÉN
Od října 2002 probíhá zpravidla každou 
první středu v měsíci mezi 12:00 a 12:15 
hodin pravidelná akustická zkouška sirén. 
Tato zkouška probíhá STÁLÝM tónem po 
dobu 140 sekund. Trvá tedy stejně dlouho 
jako všeobecná výstraha, ale NEKOLÍSÁ.

POŽÁRNÍ POPLACH
Tento výstražný signál není určen pro veřej-
nost, přestože jej v Mukařově slyšíme nej-
častěji. Je jím požární poplach – 60 sekund 
trvající tón sirény s jedním přerušením  
(25 sekund trvalý tón – 10 sekund pauza – 
25 sekund trvalý tón).
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Masopust v mateřské škole
Minule jsem vám slíbila povyprávět o ma-
sopustu. Ten byl, světe div se, zase poslední 
veselá událost, stejně jako vloni. Minulý rok 
po masopustu začal lockdown. Letos začala 
okupace Ukrajiny. Vloni zlobil virus, letos 
zlobí Rus. O smutných událostech ale psát 
nebudu, o těch informují média celé dny  
a ze všech stran. Odlehčíme atmosféru. 

Tedy masopustní oslavy v Mateřské škole 
Mukařov započaly v pondělí dvacátého prv-

ního února. Děti vyráběly masky a zpívaly 
masopustní písničky o posvícení. V úterý do-
staly třídy od dětí pestrý, masopustní kabát. 
Součástí příprav bylo povídání o významu 
zvířecích masek, maškar, hlavně medvěda, 
koně, prasete a masopustu vůbec. V pátek 
dvacátého pátého února prošel třídami i částí 
Mukařova masopustní průvod mateřské ško-
ly s písničkami To je zlaté posvícení a Skákej, 
skákej medvěde. Byly koblihy i posvícenské 

tanečky. Prvního března přišel do naší školky 
masopustní průvod ze Základní školy Mu-
kařov a veselý medvěd provedl v tanci naší 
paní ředitelku. Příjemná a vítaná návštěva 
ze sousední základní školy ukončila naše 
oslavy masopustu.

Přeji všem krásný březen, hodně zdraví 
a silné nervy. 

Za Mateřskou školu Mukařov 
Dana Horáková
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Naši Ukrajinci začínají v Mukařově nový život
Víte, že...
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Těšíme se na vás!

Maminky a děti
z Ukrajiny

Kulturní a komunitní centrum Mukařov
Příčná 61, 251 62 Mukařov

www.kkcm.cz
www.facebook.com/KKCentrumMukarov

zveme 
na pravidelné programy:

v pondělí, úterý (9–11:30)
a ve středu (10–11:30)

do herny Mateřského centra
kde se potkáte s maminkami

z Mukařova a okolí
 

ve čtvrtek (9–11) 
do Ukrajinského klubu

kde potkáte krajany, ale také
zástupce obce Mukařov, pracovníky
sociální poradny a další hosty podle

vlastního přání
 
 

v pátek (10–11) 
na kurz češtiny pro cizince

(poprvé 25. 3. 2022) 

Мами та діти 
з України
запрошуємо 
на регулярні програми:

понеділок, вівторок (9-11:30)
та середа (10-11:30)
до ігрової кімнати
Материнського центру
де ви зустрінете мам 
з Мукаржова та околиць
у четвер (9-11)
до Українського клубу
де ви зустрінете земляків, 
а також представників села
Мукаржів, соціальних
консультантів та інших гостей
на ваш вибір
у п'ятницю (10-11)
на курс чеської мови для
іноземців
(першого 25 березня 2022 р.)

Ми з нетерпінням
чекаємо на вас!

Vstup zdarma, 
registrace předem není nutná

Вхід вільний, попередня реєстрація не
потрібна

Pokračování ze strany 1.

U několika dětí se podařilo hned v prvních týdnech zajistit školní docházku, 
další navštěvují tzv. adaptační skupiny v Říčanech. Pro školkové děti se měla 
1. dubna otevřít skupinka při Mateřské škole v Doubku. V Kulturním a komu-
nitním centru nabízíme možnost zapojit se do běžných programů (Mateřské 
centrum, herna, klubovna pro školáky, klub pro teenagery) a ve čtvrtek máme  
tzv. Ukrajinský klub – místo, kde je možné probrat nejrůznější problémy se 
sociální pracovnicí. V pátek pak máme výuku češtiny pro cizince (dospělé 
i starší děti).

Jménem Obce Mukařov bych ráda poděkovala všem, kdo pomáhají. I každá 
drobnost se počítá, a po vlastní téměř měsíční zkušenosti z intenzivního kon-
taktu s mnoha nově příchozími mohu říct, že je vždy velmi vděčně přijímána, 
i když to třeba obdarovaný nedá otevřeně najevo, protože mu v tom brání 
jazyková bariéra. Je možné, že přijdou i složitější chvíle, protože vlna euforické 
solidarity opadne a na „naše“ Ukrajince naopak naplno dopadne tíha jejich 
nejisté situace. Doufám, že i potom budeme mít otevřené oči a hlavně srd-
ce. Málokdo z nás si dokáže představit, čím doopravdy procházejí, ale víme,  
že jejich příbuzní a přátelé svou statečností chrání i naši budoucnost. 

Více k tématu na webu HZS ČR – www.nasiukrajinci.cz.
Kateřina Čadilová, 

místostarostka obce 
katerina.cadilova@mukarov.cz

Programy pro maminky a děti  
z Ukrajiny v KKCM


