
Vedle tradičního směsného komunálního odpadu, 
který končí v černých popelnicích, můžeme v Muka-

řově třídit celou řadu specifických složek odpadu. 

Odevzdané množství jednotlivých složek odpadu za rok 2021:

Z tabulky plynou dvě podstatná čísla, a sice, že celkový podíl 
tzv. zbytkových odpadů, tj. těch, které v našem případě končí na 
skládce, je zhruba polovina, přesně 49,77 %. A dále, že na jednoho 
občana (započteni jsou pouze ti s trvalým pobytem) připadá 0,16 
tuny zbytkového, tedy skládkovaného opadu.

A proč jsou tato čísla důležitá? Dramaticky narůstající množství 
odpadů a jeho ekologické důsledky řeší celý svět. Evropská unie 
proto zavedla tzv. recyklační cíle, podle nichž jsme už v roce 2021 
měli vytřídit 55 % odpadů a v roce 2027 by to mělo být 75 %. Při 
projednávání českého zákona byly cíle zmírněny – 40 % v roce 2021 
a 65 % v roce 2027, a jako rozhodný ukazatel bylo vybráno množství 
nevytříděného odpadu na jednoho obyvatele.

Hlavní snahou je snížit množství skládkovaných odpadů, tedy 
těch, kterými zatěžujeme životní prostředí pro další generace. Proto 
se bude poměrně strmě navyšovat poplatek, který všechny skládky 
povinně odvádějí do státní pokladny z každé uložené tuny odpadu. 
Pouze obcím, které se vejdou do postupně zpřísňovaného limitu 
stanoveného zákonem, poplatek neporoste, nebo jen mírně. 

Limity pro získání tzv. recyklační slevy:

Mukařov se svými 160 kg skládkovaného odpadu na obyvatele 
splňuje limit i pro rok 2025. V celostátním průměru si tedy vedeme 
dobře, ale do budoucna musíme stále hledat cesty, jak vytřídit víc 
a ideálně i snížit celkové množství odpadu.

A to je přesně cíl Motivačního a evidenčního systému pro 
odpadové hospodářství. Občané jej znají jako Moje odpadky 
a díky němu mají možnost průběžně sledovat, kolik odpadu jejich 
domácnost vyprodukovala, i to, zda mají šanci na bonusové slevy. 
Evidenční složka zase dává obci možnost mít přesný přehled o jed-
notlivých nádobách a jejich využívanosti. I když se někomu může zdát 
systém složitý, výsledky má, což je nejlépe vidět právě na množství 
směsného odpadu na jednoho obyvatele. 

Odpady pochopitelně nezatěžují jenom životní prostředí, ale také 
obecní pokladnu. Vzhledem k aktuálně raketově rostoucím cenám 
pohonných hmot a dalších vstupů bohužel nelze očekávat, že by se 
náklady na likvidaci odpadu v budoucnosti snižovaly. V minulém roce 
se nám to ale podařilo, zejména díky reorganizaci systému svozu 
odpadu. A ze vzniklé úspory jsme si mohli dovolit pořídit nové vlastní 
nádoby na směsný odpad v nejvyšší kvalitě s očekávanou životností 
minimálně 20 let. Návratnost investice je přitom při současné ceně 
nájmu nádob od svozové firmy méně než pět let.

Mukařov  Srbín  Žernovka
www.mukarov.cz
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Odpadové hospodářství obce aneb nerudovské 
„kam s ním“ v roce 2021

Podle nového zákona o odpadech je každá obec povinna zveřejnit jednou za rok „kvantifikované výsledky odpadového 
hospodářství obce včetně nákladů na provoz obecního systému“. I když známá písnička hlásá, že „statistika nuda je“, 
čísla v tomto případě výmluvně dokumentují, co vše jsme v průběhu minulého roku odložili, a co se s tím dělo dál.

Složka odpadu Odevzdané množství  
v roce 2021 (v tunách)

Zbytkový odpad
Směsný komunální odpad 421,13

Objemný odpad 23,40

Celkem 444,53

Odděleně soustřeďované odpady
Biologicky rozložitelný odpad 241,92

Papír a lepenka 85,59

Plasty 67,98

Sklo 42,82

Kovy 7,81

Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice 1,04

Jedlý olej a tuk 0,90

Pneumatiky 0,54

Obaly od nebezpečných látek 0,04

Ostatní oleje a tuky 0,04

Kyseliny 0,02

Celkem 448,70

Rok 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Množství 
odpadu  
na obyvatele 
v tunách

0,2 0,19 0,18 0,17 0,16 0,15 0,14 0,13 0,12

V roce 2019, tedy před zavedením MESOHu a zrušením veřejných 
sběrných míst na plast a papír, jsme při 2.577 trvale hlášených obyva-
telích skládkovali celkem 492 tun odpadu. Na jednoho občana to tedy 
bylo 0,19 tuny, zatímco v roce 2021 jenom 0,16 tuny. Produkci sklád-
kovaného odpadu se tedy podařilo v průběhu dvou let snížit o 8,5 %!

Pokračování textu na str. 12
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Cesty vody do našich domácností
Z obecního úřadu

K napsání tohoto článku mne přivedlo několik podnětů. Za prvé jsem 
přemýšlel, jaké téma zvolit ke Dni Země, a také čas od času odpoví-
dám na dotazy, jaké že jsou zdroje vody v naší obci a jak je to vůbec 
s kapacitou vodních zdrojů, včetně již legendární Želivky.

Zjednodušeně se dá říci, že naše tři obce mají několik zdrojů vody, 
více či méně spolehlivých. Pokud to vezmu chronologicky, tak bez-
pochyby nejstaršími (z hlediska budování) zdroji vody jsou domovní 
studny nebo vrty. Ne všude ale bylo možné kvůli skalnatému podloží 
studny vyhloubit, a tak například Žernovka byla (a je) dlouhá léta 
zásobena vodou z lesních vrtů Horka a Zájezdí. Tento vodovod byl 
budován v sedmdesátých letech minulého století, z velké části své-
pomocí místních obyvatel.

Protože kvalita vody byla tak dobrá, že se s její spotřebou v do-
mácnostech počítalo jako s vodou „kohoutkovou“, byl v Žernovce 
mimoto vybudován ještě jeden vodovodní řad, rozvádějící po obci 
vodu užitkovou, ze zatopených lomů. Provoz vodovodních řadů „pitné“ 
vody se obci, která je provozovatelem, daří udržovat dodnes. Žernovští 
by však mohli vyprávět, jaké to bylo, když v době zvýšených letních 
odběrů zůstávali bez vody i celý den.

Veřejným zdrojem vody v Mukařově je vodovod s hlubinným vrtem 
u prvního lesního rybníka. Výstavba úpravny vody a vodovodu v několika 
ulicích byla zahájena v devadesátých letech minulého století. Ve větši-
ně Mukařova a některých částech Srbína byl pak vodovod dokončen 
v roce 2005. Vrt svojí kapacitou dostačoval na zásobení této oblasti, 
v poslední době již ale pozorujeme pokles hladiny spodních vod a mírně 
se snižující kapacitu vrtu. Provozovatelem této vodovodní soustavy byla 
od počátku 1. Středočeská vodárenská a.s., která následně přešla pod 
Veolii a.s. Od loňského roku vodovod provozuje společnost I.T.V. CZ.

Dalším zdrojem vody v části obce je vrt zásobující ulice Na kopci 
a Nad Rafandou v Srbíně. Tento vrt, resp. celé vodohospodářské dílo, 

je v rukou soukromého vlastníka a obec nemá žádný vliv na jeho 
provoz ani cenotvorbu. Protože jsme si uvědomovali, že téměř celý 
Srbín a část Žernovky se potýká s nedostatečnými zdroji vody, v roce 
2007 jsme zahájili jednání se Svazkem obcí Region Jih, který budoval 
vodovodní přivaděč ze Želivky s cílem zásobovat vodou obce, z na-
šeho pohledu „na jih“ od nás. Partnerství se svazkem obcí Region Jih 
však bylo, kdo ví proč, kdysi v minulosti zrušeno, a tak jsme museli 
požádat o znovupřipojení, které bylo naštěstí schváleno. Byl to ale 
běh na dlouhou trať a výhodnost tohoto řešení se ukazuje až nyní, 
kdy v Srbíně, Žernovce a části Mukařova již teče právě voda ze Želivky.

Tomu ale předcházela nejen složitá jednání, ale i poměrně velké 
komplikace, například, když nám svazek obcí sdělil, že hlavní přivaděč 
bude končit mezi Svojeticemi a Srbínem a na přivedení vody k nám 
do Srbína a Žernovky již svazek dotaci nezíská. Nezbývalo, než si do-
taci „vyběhat“ sami. To se koncem roku 2017 podařilo a ze SFŽP ČR 
jsme získali dotaci ve výši 50 mil. korun. Za tuto částku plus vlastní 
zdroje obce se vodovod podařilo postavit a v první polovině roku 2020  
zprovoznit.

Zajímavosti o zdroji vody Želivka – název je odvozen od stejnojmen-
né řeky, voda je čerpána ve vodní nádrži Švihov, mezi Zručí a Ledčí nad 
Sázavou. Nezaměňovat tedy s vodní nádrží Želivka v Jihomoravském 
kraji. I tak k nám ale voda ze Želivky urazí neuvěřitelný kus cesty, neboť 
ze Švihova vede štolovým podzemním přivaděčem, který končí až 
před Prahou, s úctyhodnou délkou 51 km a v hloubce místy až 150 
metrů. „Naše“ voda ale podzemní vodovodní přivaděč opouští kolem 
40. kilometru v Brtnici u Velkých Popovic a přes vodojem Bartošky 
pokračuje na Mnichovice, Struhařov a Srbín až do Žernovky, tedy 
dalších cca 20 km.

Rudolf Semanský,
starosta obce

Dubnové zasedání zastupitelstva obce 
Mukařov bylo výjimečně stručné, program 
obsahoval pouhých osm bodů, z nichž řada 
byla převážně informativní. Nejdelší diskuse 
se vedla nad úkolem, který si zastupitelstvo 
dalo na minulém zasedání na základě návr-
hu z řad občanů, a sice možnosti zpřístupnit 
„kompletní dokumentaci veřejných zakázek 

na webu“. Jedná se o požadavek nad rámec 
zákonných povinností, které to ukládají pou-
ze u zakázek nad dva mil. Kč u služeb a do-
dávek a nad šest mil. Kč u stavebních prací, 
přičemž na doporučení krajského úřadu 
Mukařov zveřejňuje na portálu zadavatele 
také zprávy o hodnocení nabídek a smlou-
vy s dodavateli u zakázek nad 500 tis. Kč.  

Ing. Zima navrhl, aby obec zveřejňovala 
vyhodnocení průzkumu možných dodava-
telů také u zakázek od 200 do 500 tis. Kč.  
Většina zastupitelů však nakonec tento 
záměr nepodpořila, mj. i proto, že by zve-
řejňování informací o nabídkách neúspěš-
ných uchazečů mohlo tyto firmy odradit od 
případné další spolupráce s obcí. Veškerá 

O čem se jednalo na dubnovém zasedání zastupitelstva obce

dokumentace všech veřejných zakázek je 
pro případné zájemce k dispozici k nahléd-
nutí či poskytnutí kopií na obecním úřadě.

Přijatá usnesení se týkala výběru zho-
tovitele přípolože vodovodu k probíhající 
stavbě kanalizace, kterým bude společnost 
ZEPRIS s nabídkovou cenou těsně pod čtyři 
mil. Kč. Zastupitelé schválili také rozpočto-
vou úpravu č. 2, která zahrnuje výše uvede-
nou zakázku, a dále také spolufinancování 
nákupu elektronické informační tabule na 
zeď obecního úřadu částkou 106 tis. Kč, na 
kterou obec získala dotaci ze Středočeského 
kraje zhruba ve stejné výši. O tento projekt 
byl aktualizovaný i Místní plán obnovy ves-
nice, jehož nové znění zastupitelé rovněž 
schválili. 

 KCa
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Ze školních škamen – jaro 2022
ZŠ Mukařov

Vážení čtenáři, 
s postupným rozvolňováním proticovidových 
opatření se škola začala vracet ke svému 
normálnímu životu. Jen pro Vaši představu 
jsme na začátku roku zajistili 41 přechodů 
tříd na distanční výuku, a přesto se nám po-
dařilo udržet školu v chodu. Rád bych proto 
poděkoval všem vyučujícím, asistentkám 
pedagoga i vychovatelkám školní družiny, 
že jsme společnými silami zvládli zajistit „sup-
lování“ a nezavřít školu, což se mnoha školám 
nepodařilo. Zvláštní poděkování patří třídním 
učitelům a paní zástupkyni Kárníkové za to, že 
i v pozdních nočních hodinách byli na příjmu 
a operativně jsme mohli trasovat, kontaktovat 
rodiče a upravovat rozvrhy. Poděkování patří 
také rodičům, kteří včas a v potřebném rozsa-
hu obratem zasílali požadované informace.

Jarní prázdniny tak přinesly alespoň 
trochu zaslouženého odpočinku po vyčer-
pávajícím lednu. Původně jsme plánovali, že 
po prázdninách by vyrazili žáci 8. ročníku na 
lyžařský výcvikový kurz. Rada obce Mukařov 
nám dokonce schválila i příspěvek 1 500 Kč 
pro každého zúčastněného žáka, ale vzhle-
dem k nejistému nastavení podmínek pro-
tiepidemických opatření jsme nechtěli rodiče 
vystavovat riziku vysokých stornopoplatků 
a kurz raději přesunuli na příští rok. Přípravy 
ostatních sportovních kurzů jsou však v pl-
ném proudu.

V únoru se kromě olympiády v Pekingu 
rozeběhla i řada olympiád školních – ma-
tematická, dějepisná, češtinářská, země-
pisná... Někteří žáci postoupili i do vyšších kol 
soutěží, takže jim držíme palce a netrpělivě 
čekáme na vyhlášení výsledků. Také v březnu 
proběhla již tradiční soutěž, tentokrát však 
pro celou školu, a to Matematický klokan. 
Nejlepší řešitelé obdrželi diplomy a drobné 
věcné ceny. Za organizaci děkuji p. uč. Volí-
kové. Ta se zasloužila také o zorganizování 
tradičního přespávání žáků ve škole během 
Noci s Andersenem, kdy se (někde i hodně 
dlouho) do noci četlo, vyprávělo, hodovalo, 
ale také putovalo po noční Trnkově Zahra-
dě. Za její zpřístupnění děkuji p. ředitelce 
Tůmové z MŠ.

Největší březnovou akcí ovšem byl Ma-
sopust. Po několikatýdenních přípravách, 
výtvarném workshopu, tvorbě básní a říkadel 
vyrazili 1. března všichni žáci v maskách, vy-
baveni transparenty a marionetami ve třech 
průvodech obcí. Po cestě navštívili mateřskou 
školu, kulturní a komunitní centrum a také 
domov pro seniory. Vyvrcholením akce bylo 
shromáždění před obecním úřadem, kde nás 
přivítal pan místostarosta Zima v tradiční 

masce smrtky. Po povinném tanci s medvě-
dem přednesl recitovanou zdravici, na kterou 
navázaly svými připravenými tematickými bá-
sničkami postupně všechny třídy. Odměnou 
jim byly tradiční masopustní koblihy, které 
pro nás zajistila obec od lokálního výrobce.

Bohužel, i takto veselá událost byla částeč-
ně zastíněna propuknutím války na Ukrajině. 
V současnosti máme ve škole 9 žáků, kteří 
museli uprchnout z Ukrajiny. Po měsíci 
překotného vývoje jsme spustili výuku češtiny 
pro cizince dvě hodiny denně. Ačkoli na někte-
rých školách toto již bývalo zavedeno, u nás 
nikoli, a tak opět patří poděkování týmu paní 
učitelek, které přijaly tuto výzvu a s velkým 
nasazením se vrhly do samostudia a výuku 
zajišťují.

Kromě systému školy však na situaci 
zareagoval i žákovský parlament. Vyhlásil 
sbírku a žlutomodrý týden, jak jste se mohli 
dočíst v minulém čísle zpravodaje. Rád bych 
však ocenil celkovou činnost žákovského par-
lamentu, který se pravidelně schází a dělá 
mnoho dobrého nejen pro naši školu, ale 
také pro Dětské centrum Chocerady. Kromě 
vánoční sbírky, kde žáci ze svých úspor a ně-
kdy za podpory rodičů vybrali úctyhodných 
22 246 Kč, zajistili také velikonoční výzdobu, 
kterou osobně předali, a připravují setkání 
u příležitosti Mezinárodního dne dětí. Par-
lament se zapojil také do participativního 
rozpočtu obce, když podal svůj projekt. Nic 
se pochopitelně neděje samo od sebe, a tak 
děkuji p. uč. Kroupové a Sádecké za obětavé 
vedení této naší žákovské samosprávy.

Za sebe mohu říct, že setkání s výborem 
parlamentu považuji za zcela zásadní, pro-
tože tak dostává vedení školy cennou zpětnou 
vazbu a má možnost dozvědět se potřeby 
žáků napřímo. Díky tomu například víme, že 
žáci jsou velmi spokojeni se školními obědy, 
ale také jsme zjistili, že žákům nevyhovují 
zastaralé stojany na kola, což bude v brzké 
době vyřešeno instalací nových.

U příležitosti Dne učitelů (28. března) 
si mohli žáci 7. ročníků vyzkoušet, co to ob-
náší učit. Měli za úkol pod vedením učitelů 
připravit a realizovat výuku jedné hodiny pro 
své spolužáky na 1. stupni. Někteří se u toho 
docela zapotili, ale jiné to možná inspirovalo 
k přemýšlení o své profesní kariéře. Ohlédnu-
tí za svou učitelskou dráhou a historií školy 
i obce nám u stejné příležitosti svým vyprá-
věním nabídnul p. uč. Mařík, kterému bych 
tímto moc rád poděkoval.

Den před tím u nás proběhlo ještě jedno 
setkání, a to ředitelů z celého MAP Říčan-
sko. Bylo mi ctí je u nás přivítat a podělit se 
s nimi o část know-how z oblasti primární 

prevence posílené o již roční zkušenost ře-
ditele jedné z největších základní škol v ČR 
(pro zajímavost – z hlediska velikosti jsme 
přibližně na 200. příčce z 4.200).

Další povedenou akcí byl i velikonoční 
jarmark, kdy žáci pod vedením vychovatelek 
školní družiny vytvořili velké množství krás-
né výzdoby a (nejen) rodiče na další rozvoj 
a vybavení družiny věnovali 16 127 Kč. Žáci si 
mohli také zatančit na velikonoční diskotéce 
a prohlédnout zvířata, se kterými se zájemci 
příští rok budou setkávat na Chovatelském 
kroužku.

Nejdojemnější akci jsem si pro vás ov-
šem nechal na konec. Zápis do 1. tříd. Nově 
jsme ho pojali jako setkání s Machem a Še-
bestovou, na které byly děti doprovázeny 
Pažoutem, Horáčkem a někdy i Jonatánem. 
Všech těchto rolí se zhostili naši žáci (převážně 
5. ročníku), stejně jako o pár týdnů dříve při 
Dni otevřených dveří žáci 8. ročníku. Bylo 
skvělé pozorovat, jak zodpovědně se k této 
své úloze postavili a stále se zlepšovali. Paní 
učitelky trpělivě a s laskavostí poradily rodi-
čům ohledně školní připravenosti jejich dětí, 
které po skončení rozhovorů a her dostaly 
plstěné klíčenky vyrobené žáky 1. stupně. 
Obzvlášť mě těší zpětná vazba od rodičů, 
kterým se líbil nejen program, ale také to, 
že nově nemuseli na zápis dlouhé hodiny 
čekat, protože se mohli „objednat“ předem.

Mám radost, že se ve škole konečně může 
naplno žít a že se s vámi mohu o toto množ-
ství krásných zážitků podělit. Pokud byste 
věděli o někom, kdo by se chtěl na rozvoji 
a aktivitách školy také podílet jako učitel nebo 
provozní manažer, ozvěte se nám, protože 
je ideální čas.

Lukáš Kohoutek, 
ředitel ZŠ Mukařov

Budoucí žákyně naší školy u zápisu  
spolu s Machem a Šebestovou
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Reakce na článek pana Tomáše Kouby z minulého čísla
Touto cestou reaguji na článek pana T. Kouby z dub-
nového čísla Obecního zpravodaje s názvem „Aktuální 
dění ve škole a pohled na práci minulého a současného 
vedení ZŠ Mukařov“, neboť je částečně nepravdivý 
a částečně hrubě zkreslující.

Na únorovém zasedání zastupitelstva (15. 2. 2022) 
jsem skutečně oslovila zastupitelstvo s dotazem, zda ví, jaká je perso-
nální situace na ZŠ Mukařov vzhledem k odchodu 11 zaměstnanců 
od dubna 2021. Srozumitelná odpověď však od nikoho nepřišla 
(zvuková nahrávka je k vyžádání na obecním úřadu).

Pan Kouba tvrdí, že informace o odchodu 15 zaměstnanců  
(11 + 4 další z naší rodiny) v posledním roce, tedy v roce 2021,  
se nezakládá na pravdě. Od dubna 2021 do dnešního dne odešlo 
11 zaměstnanců (H.K., J. Z., J.B., I.K., A.B., A.K., K.G., B.V.Č., Z.N., H.N., 
B.B.). Již v lednu 2021 společně se mnou odešel můj syn, pan zástupce 
a má dcera z pozice vychovatelky ŠD. Paní zástupkyně zůstala na 
pozici učitelky a odešla později. Za působení paní ředitelky Volíkové 
pak odešla moje dcera z pozice učitelky. Mimochodem, aktuální stav 
pedagogického sboru dokonce není možné ověřit, neboť ve Výroční 
zprávě za rok 20/21 informace o pedagogickém obsazení chybí. 

Pan Kouba dále uvedl, že za bývalého vedení, tedy za doby, kdy 
jsem byla ředitelkou, byla škola v katastrofálním (sic!) stavu. Pane 
Koubo, za tato slova byste se měl stydět a celému bývalému vedení 
školy se veřejně omluvit.

Jediný větší problém byl ve vzlínání vody v nové budově. Ten trvá 
od předání stavby ve školním roce 2015/16, byl opravován v záruční 
době zhotovitelem a nadále byl hlášen (vždy při dlouhodobém dešti) 
zřizovateli školy – tedy obci. Za toto pochopitelně nenese odpovědnost 
jen bývalé vedení školy, což musí být zřejmé i panu Koubovi. Jinak při 
předání školy byly všechny předepsané revize v pořádku a platné. 
Škola měla rekonstruované sociálky, vyměněnou podlahu v hale staré 
budovy a bylo čerstvě vymalováno. Rovněž kotelna byla v pořádku. 

Pokud se jedná o kvalifikovanost pedagogů, nikdy se nestalo, 
aby ve škole v Mukařově chyběl kvalifikovaný pedagog, a to ani 
v případě jmenovaných předmětů (anglický jazyk a informatika). 
Co se pak týče přijímání učitelů, pak Kouba není s to doložit jediné 
nedodržení předpisů. Z okruhu mých známých byla přijata pouze 
jedna paní učitelka s částečným pedagogickým vzděláním, tedy 
nikoliv bez pedagogického vzdělání, a buďme rádi za ni. Pan Kouba 
není s to uvést vůči ní jedinou odbornou výtku. O žádných jiných 
„známých“ nevím! Jinak zvýšení úvazků je běžné i na jiných školách. 
Pouze podotýkám, že rodinní příslušníci mě, jakožto ředitelky školy, 
byli vždy plně kvalifikováni.

Kritický postup vůči mé osobě nastal na konci léta 2020. Jiné 
výtky z minulosti nejsou doložitelné. To lze ověřit v zápisech ze  
zasedání a ROM několik let zpátky. Nakonec pan Kouba, který mi 
sám v rámci nátlaku na mou rezignaci na post ředitelky vyhrožoval, 

že jediný způsob, jak se vyhnout tvrdému odvolání („tvrdou formou 
na krev“), je, že budu sama rezignovat, tvrdí, že já jsem nedodržo-
vala zákony? Po celých 17 let mého působení na pozici ředitelky 
není v pravidelných kontrolách z obce jediný nález nebo poznámka 
o mém pochybení. Pokud se jedná o onu tzv. veřejnosprávní kont-
rolu, ta byla zahájena okamžitě poté, co jsem odmítla i přes shora 
uvedené výhrůžky rezignovat a jednalo se spíše o zcela účelovou 
a nestandardní akci, jejímž cílem bylo pouze mě očernit. Výsledky 
této tzv. „kontroly“ jsem nikdy neuznala a mé námitky nebyly nikdy 
věcně vypořádány. K tomu lze snad jen dodat, že žádné nedostatky 
nebyly zjištěny ani při pravidelné inspekci České školní inspekce 
v roce 2018. Ta se zaměřuje nejen na výchovu a vzdělání, ale také 
na činnosti s tím spojené, tedy kontrolu účetnictví, smlouvy, platové 
výměry, apod.

Na závěr bych chtěla říct, že mi na chodu naší školy záleží, strá-
vila jsem tam více než polovinu života. Rozhodně neupírám žádnou 
oprávněnou zásluhu novému panu řediteli. Avšak mnou dotazovaná 
situace škole škodí a určitou míru zodpovědnosti za to nese zřizovatel. 
Místo toho, aby se mým dotazem pan Kouba jako radní zabýval, řeší 
to opakovanými pomluvami a poškozováním mé osoby a vlastně 
celého bývalého vedení školy. Zcela zbytečně! 

Jana Novotná,  
ředitelka ZŠ Mukařov v letech 2004–2021

Sdělení provozovatele vodovodu pro veřejnou potřebu v obci 
Vážení odběratelé, od května letošního roku bude ve vašich nemovitostech pořizovat odečty vodoměrů paní Karolína Pokorná – 
odečtář v Mukařově a Žernovce a pan Ondřej Ficek – odečtář v Srbíně, kteří se prokáží průkazkou naší společnosti a na požádání 
doloží svoji totožnost i občanským průkazem. Žádáme vás o zpřístupnění vodoměru ve vašich nemovitostech. V případě umístění 
vodoměru ve vodoměrné šachtě tato musí být suchá a případnou vodu musí vlastník odčerpat – vezměte prosím na vědomí, že toto 
není povinnost odečtáře. V případě, že nebudete zastiženi doma, bude vám ve schránce ponechán odečtový lístek s možnostmi 
nahlášení odečtu. Využijte i kontaktu na odečtáře ve vaší obci, který uvede svoje kontakty na odečtový lístek. V případě  
jakýchkoliv dotazů kontaktujte naši kancelář ve Strančicích. Děkujeme za spolupráci, Vaše I.T.V. 
 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

Dovolím si jen krátce reagovat na příspěvek J. Novotné: 
U počtu zaměstnanců, kteří opustili naši školu, se ani tak ne-
jedná o početní úlohu, ale o porozumění psaného textu. Moje 
tvrzení „Za působení ředitele Kohoutka opustilo k datu konání 
zastupitelstva 10 zaměstnanců, tři odešli za působení paní ředitelky 
Volíkové,“ je pravdivé. Na konstatování, že J. Novotná opustila 
školu v katastrofálním stavu, trvám, a rozhodně je diskutabilní, 
kdo by se za co měl omlouvat. J. Novotná explicitně vypichuje 
vzlínání vody v nové budově, já jsem ve svém příspěvku uvedl 
daleko více nedostatků. Odpovědnost za svěřený majetek měla 
a má primárně škola. Ohledně přijímání zaměstnanců z okruhu 
známých ponechám na čtenářích, ať si utvoří svůj názor sami. 
K veřejnosprávní kontrole sděluji pouze to, že ačkoliv J. Novotná, 
jak píše, její výsledky nikdy neuznala, tak jak ředitelka Volíková, 
tak ředitel Kohoutek se s jejími závěry ztotožnili a celá řada nálezů 
již byla odstraněna. Předmětem zmiňované inspekce ze strany 
ČŠI bylo „Získávání a analyzování informací o vzdělávání žáků..., 
Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného 
základní školou... a Zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělá-
vacích programů“. To znamená úplně jiné zaměření kontroly, než 
byla právě proběhlá veřejnosprávní kontrola. Zprávu lze dohledat 
na www.csicr.cz/cz/Registr-inspekcnich-zprav a já osobně v ní 
nevidím, že by proběhla kontrola účetnictví, smluv, platových 
výměrů apod.  Tomáš Kouba
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Vážení rodiče, milé děti,
zdravíme vás ze ZUŠ Říčany. Velmi nás překvapil váš zájem o umě-
lecké vzdělávání. Těší nás, že se mnohé děti již hlásí k talentovým 
zkouškám a také nás potěšilo, že třídu přípravňáčků (PHV, děti, 
které půjdou do 1. třídy) máme již skoro plnou. Mnozí rodiče již hlásí 
děti na určitá zaměření. Za to jsme moc rádi, ale při talentových 
zkouškách hlavně zkoumáme, jestli má dítě ke zvolenému oboru 
(v tomto případě hudebnímu) vůbec talent. K výběru nástroje či 
zpěvu je zatím dost času, i k tomu musí mít dítě patřičné dispozice. 
O výběru nástroje se společně poradíme při talentových zkouškách 
nebo během 1. pololetí následujícího školního roku.

Přihlašování dětí k talentovým zkouškám do ZUŠ Říčany, a to 
znamená i do poboček ve Strančicích, Mnichovicích a Mukařově, 
stále probíhá. Veškeré informace naleznete na www.zusricany.cz.

KDYŽ OPEN TAK ZUŠ OPEN – čtvrtek 26. května 
od 16:30 – Olivova dětská léčebna, zahrada 
Pokud se chcete více seznámit s naší školou, zjistit co všechno 
děláme, co se děti u nás mohou naučit, zveme vás na open-air 
koncert do Olivovny.

Celonárodní týden uměleckého školství v ČR pod patronací 
operní pěvkyně Magdalény Kožené slaví každá škola jinak. My ho 
slavíme open-air koncertem v Olivovně. Vezměte si deky nebo židle 

a přijďte s celou rodinou. Občerstvení bude zajištěno a vy můžete až 
do večera poslouchat naše sólisty i soubory, vidět práci tanečního 
oddělení, podívat se, jak malíři malují v plenéru, a pokochat se he-
reckým vystoupením našich malých divadelních umělců… Doufáme, 
že nám bude počasí přát.

A kdo to má kousek do Strančic, přijeďte na Koncert pěveckých 
sborů, na kterém uslyšíte pěvecké sbory Ladíme a Naladěno ze 
ZUŠ Říčany se sbormistryní Lucií Novákovou a hostem koncertu 
počernickým pěveckým sborem Rokytka se sbormistryní Andre-
ou Čančarovou Houfkovou nebo na Otvírání studánky sv. Anny 
– v neděli 29. května od 14:00 v kapli sv. Anny ve Strančicích.

Každoroční otvírání studánek bylo významným obřadem se 
symbolickým zaháněním zlé moci a neštěstí. Dnes je tradice otvírání 
studánek znovu obnovena již na několika desítkách míst a různé 
dětské folklorní soubory si na tento obřad připravují vystoupení 
a písně.

Po dlouhé době se i my pokusíme oživit otvírání studánky a za-
jistit tím pro náš kraj dostatek vláhy na celý rok. Dětský folklórní 
soubor Mikeš, děti z literárně dramatického oboru a pěvecký 
sbor Ladíme – my všichni jsme si pro tento den připravili program, 
který věnujeme studánce.

Těšíme se, že podobné akce budeme časem pořádat i v Muka-
řově s našimi novými žáčky. Přijďte na naše akce a k talentovým 
zkouškám, těšíme se na vás.

MgA. Markéta Sinkulová
programový a kulturně-výchovný pracovník ZUŠ Říčany

V Mukařově otevře svou pobočku ZUŠ Říčany
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Canicross 
Canicross je běh se psem, kdy vám váš pes pomáhá svým tahem 
k rychlejšímu běhu. Canicross je zcela výjimečný v tom, že spojuje 
sport lidí se sportem psů. Z toho vyplývá, že když bude sportovní vý-
kon, ať váš, nebo vašeho psa, pokulhávat, tak bude strádat celý tým... 
Pes může začít trénovat od 12 měsíců věku a věnovat se canicrossu 
můžete s různými plemeny psů, na závodech můžete vidět i malá 
a společenská plemena, nejen rozené psí sportovce. 

Ve FITMIN canicrossovém závodě na Mukařovském psovi  
si tento závod může vyzkoušet i úplný začátečník, a samozřejmě 
i děti. Jde o hobby závod. Závodníkům rádi poradíme a vysvětlíme, 
jak dodržovat bezpečnost vaši i vašeho psího sportovce. Kategorie 
máme rozlišeny podle váhy vašeho psa – do 15 kg a nad 15 kg. 
Zvlášť soutěží muži a ženy.

Dogtrekking 
Dogtrekking, někdy Dog-trekking, je extrémní vytrvalostní sport  
se psy, kdy jsou překonávány vzdálenosti různých délek v časovém 
limitu. Délky jsou obvykle od 20 až do 100 km.

Procházka na akci Mukařovský pes bude takovou malou ochut-
návkou tohoto zajímavého sportu. Půjde se na vzdálenost do  
10 km a cestou budou účastníci plnit různé úkoly, které si pro ně 
organizátoři připraví. Odměnou bude originální medaile v cíli závodu.

Voříškiáda
Odpoledne zasedne naše odborná porota a bude posuzovat všechny 

přihlášené pejsky v soutěži krásy a dovednosti. Voříškiáda je rozdě-
lena na psy poznatelných plemen a na voříšky. Vzhledem k tomu,  
že každý pes je pro nás tím nejkrásnějším na světě, je dobré upoutat 
porotu i nějakým tím trikem nebo vtipným „kouskem“, který spolu 
nacvičíte.

Psí karneval
Vrcholem dne bude Velký psí karneval, ve kterém se stáváte se 
svým psem díky dokonalému kostýmu skvělou dvojkou, jako je 
např. včelař a jeho včelka, policajt a jeho věrný pes. Kreativitě se 
meze nekladou. Moc se na karneval těšíme!

V průběhu celého dne bude také otevřen agility park, kde si 
budete moci vyzkoušet, jak moc šikovného pejska máte. Za úspěšné 
překonání všech překážek dostane každý pes nějakou dobrotu.

V minulém čísle obecního zpravodaje jsme informovali o tom, 
že pro vás máme překvapení. Myslím, že je na čase prozradit, jaké. 
Jistě dobře znáte příběh velkého psího hrdiny Gumpa, psa, který 
naučil lidi žít. Autorem knihy a autorem scénáře filmu je Filip Rožek. 
Pes Gump se rozhodl, že se musí na Mukařovského psa také přijet 
podívat, a společně s Filipem Rožkem zasednou jako čestní členové 
v porotě Voříškiády a Psího karnevalu. Budete mít tak příležitost oba 
dva poznat osobně a dozvědět se nějaké zajímavosti z jejich života. 

Rozhodně se bude celý den na co dívat. Připravili jsme totiž bohatý 
doprovodný program, nebudou chybět ani stánky s potřebami pro 
pejsky, občerstvení, skákací hrady, cukrová vata.

Milan Národa

Pozvánka

Den plný zábavy pro všechny milovníky psů
Přijďte si se svým psím parťákem vyzkoušet nové aktivity a podniknout tak dobrodružství, která vás 
rozhodně pobaví. To, že to bude poprvé, je na naší akci spíše výhodou. Jsme tu pro všechny. Zúčastnit 
se budete moci těchto soutěží nebo závodů:

Galerie Stará škola našla letošní nejhezčí kraslice, všechny kreativní děti byly odměněny 
Soutěže o nejhezčí kraslici se zúčastnilo celkem dvacet dětí. První místo a hlavní cenu v podobě kraslice od Lucie 
Moravcové získala Lea Srnová (6 let). Na druhém místě se umístil Lukáš Kropík (4 roky) a na třetím místě Veronika 
Čurdová (10 let). Všechny děti, které se soutěže zúčastnily, dostaly odměny. A nás těší, že si do galerie najdou cestu 
i naši nejmladší návštěvníci. Od 25. dubna do 31. května vás srdečně zveme do galerie na novou výstavu malíře 

a grafika Vlastimila Soboty. Nenechte si ujít kousek kultury v Mukařově! Jitka Čurdová, kurátorka galerie Stará škola

V červnu opět přivítáme nové občánky 
Po dlouhé přestávce způsobené covidovou pandemií připravujeme opět tradiční vítání dětí, které se narodily do Mukařova, Srbína 
a Žernovky od dubna 2021 do března 2022. Slavnostní přivítání se uskuteční v sobotu 4. června ve školním areálu. Protože dětí bude 
opravdu hodně, budou rozděleny do dvou skupin – od 9:30 a 10:30 hodin. Rodičům všech dětí, které máme v evidenci, pošleme písem-
nou pozvánku. Pokud máte doma miminko či batole narozené v uvedeném období a pozvánka k vám do poloviny května nedorazí, 
anebo jste měli být přivítáni dříve a vítání jste se nemohli zúčastnit, ozvěte se prosím nejpozději do 25. května na obec@mukarov.cz, 
případně na tel. číslo 323 660 246. Na všechny se moc těšíme! Kateřina Čadilová, místostarostka obce
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Doporučujeme se na jednotlivé závody předem zaregistrovat.  
Jakým způsobem? Vše se dozvíte na webové adrese  

https://1url.cz/@MUK-PES-22
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Ještě k článku „Dočká se škola nové tělocvičny?“
Protože prostor pro příspěvky v našem obecním zpravo-
daji je omezený, snažím se reakcím na články vyhýbat. 
Proto, když na můj říjnový příspěvek, týkající se projektu 
školní tělocvičny, následně reagoval p. Ing. Kvasnička, 
nepovažoval jsem za důležité znovu argumentovat nebo 
něco dodávat. Vše důležité bylo řečeno, více pohledů 

na věc je v pořádku.
Proto mě překvapil nový článek Ing. Kvasničky na toto téma v le-

tošním dubnovém vydání zpravodaje, který se neobešel bez určitého 
napadání rozhodnutí zastupitelstva nepokračovat zatím v dalších fázích 
projektu stavby nové školní tělocvičny. Na tento článek již reagovat chci.

I když vím, že jsem tehdejší listopadový článek končil tím, že chce-
me v projektové dokumentaci tělocvičny samozřejmě dále pokračo-
vat, souhlasím s důvody, proč bylo finančním výborem doporučeno 
a zastupitelstvem obce při následném lednovém hlasování o rozpoč-
tu schváleno, nepokračovat v dalších fázích projektu. Předseda FV  
Ing. Petr Doležel je v dubnovém příspěvku částečně zmínil, tak jen 
doplním, že opatrnost v přípravě rozpočtu i dlouhodobém plánování 
je v dnešní nejisté době na místě a Finančnímu výboru za ni děkuji. 
Budoucí příjmy obcí, které jsou závislé na příjmech státního rozpočtu, 
si netroufá odhadnout nikdo. Po dvou letech s covidem se daňové 
příjmy naší obce propadly téměř o čtvrtinu, a nyní – což jsme v lednu 
ani únoru nemohli vědět, čelíme další hrozbě propadu příjmů v sou-
vislosti s válkou na Ukrajině.

V takové situaci, a při současném finančním zatížení obce díky 
výstavbě kanalizace a nové ČOV, zadávat zpracování stavebního pro-
jektu v řádu milionů korun, se nejeví jako příliš rozumné. Navíc jsme si 
několikrát ověřili, že se zatím žádný dotační titul na tělocvičny nechystá.

Znovu opakuji, že velmi oceňuji prozíravost Finančního výboru. 
Stát čekají nemalé výdaje v mnoha oblastech, a pokud budou vypi-
sovány nějaké dotační tituly, tak spíše na rozšíření kapacit bytového 
fondu anebo míst ve škole, než na školní tělocvičny. Velkou neznámou 
je i otázka energií. Čím sofistikovanější bude řešení budovy v této 
oblasti, tím bude projekt samozřejmě dražší, ale také bude zřejmě 
velmi rychle zastarávat.

Trochu nevěřícně jsem pak četl poznámku, že zastupitelstvo 
v roce 2016 schválilo neinvestovat do rozvoje školního areálu, a pro-
to je dnes ve škole stav, jaký je. Ing. Kvasnička by si měl alespoň 
nastudovat zápisy ze zasedání z roku 2016, když už chce psát o dění 
v obci v období, kdy se o něj moc nezajímal. Rozhodnutí zastupitel-
stva se týkalo nerozšiřování kapacit školských zařízení v areálu školy, 
a důvodem byl stále sílící tlak okolních obcí na místa v mukařov-
ské škole. Že se od té doby nejen několikrát kapacita školy navýšila,  
ale např. se vyměnila všechna okna a kompletně rekonstruovala soci-
ální zařízení ve staré budově, nebo, že se vybudovalo nové sportovní 
hřiště s nafukovací halou, zřejmě přehlédl.

K poznámce o zpochybňování dokumentů vzniklých v Komisi pro 
rozvoj areálu školy ze strany „nejsilnějšího uskupení v ZO“ konstatuji 
následující:

1)   „Nejsilnější uskupení“ umožnilo a schválilo vznik této komise.
2)   Ještě před vznikem komise a studie školního areálu jsme věděli, 

že jediné místo, kde může stát nová tělocvična, je podél ulice U Zelené 
cesty (vedle mateřské školy). Tato vize „nejsilnějšího uskupení v ZO“ 
sice byla po volbách v r. 2018 několikrát napadena jako „neodborný 
pohled“, ale následná studie ukázala, že se tělocvična opravdu nikam 
jinam v areálu nevejde.

3)   Jednoho zpochybňování jsem se dopustil já, když jsem zpo-
chybnil poměrně podivnou nástavbu současné školní jídelny o jedno 
až dvě patra, aniž by někdo prověřil, zda to základy školní jídelny 
unesou. A následné novátorské řešení ve stylu obkročení jídelny 
nosnými sloupy, to už mi přišlo opravdu hodně – řekněme odvážné. 

Jak se říká, kdo nic nedělá, nic nezkazí. Komise pro rozvoj školní-
ho areálu si určitě zaslouží uznání za svoji práci a strávený čas nad 
řešením otázek kolem školy. Názorové střety jsou u takto velkých 
projektů na místě, z nich pak vznikají smysluplná řešení. Protože 
život s sebou přináší stále další nápady, je logické, že se projekt stále 
vyvíjí. Nechápu tedy ten zbytečně vyhrocený text a zmínky o mrhání 
veřejnými prostředky.

My jsme (zpočátku bez výhrad) přistoupili na návrh zadat stu-
dii školního areálu zmíněným dvěma dámám, doporučeným  
Ing. Kvasničkou, jako odbornicím na školní areály. Při vší úctě,  
v jejich portfoliu jsem nedohledal kdovíjaké zkušenosti se školními 
budovami nebo areály.

Ve funkci starosty obce jsem od roku 2006. Za tu dobu jsme ve 
školních areálech postavili nejdříve přízemní kontejnerovou školu, 
významně rozšířili kapacitu a modernizovali školní jídelnu, přistavěli 
další patro kontejnerové školy, rozšířili mateřskou školu o jednu třídu 
v západním křídle budovy, postavili novou budovu základní školy, dále 
novou budovu mateřské školy, rozšířili zahradu, postavili nové školní 
hřiště a zastřešili jej nafukovací halou. Přesto bych si nedovolil o sobě 
prohlásit, že mám zkušenosti se školními areály…

Rudolf Semanský, starosta obce
Vizualizace: Legner Görner architekti

Radost napříč generacemi 
Teenageři z mukařovského Hang Out 
4Teens klubu vymysleli a zrealizovali 
společné velikonoční tvoření s klienty 
(nebo spíše klientkami) Domova pro  
seniory kardinála Berana. 

 KCa

Beseda s Jakubem Černým 
v KKCM 
Beseda Čmeláci na našich zahradách 
– poradna pro chovatele a zahradníky  
s Ing. Jakubem Černým se bude konat 
v KKCM 25. května od 18 hodin. 
 KCa
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Letní příměstské tábory 2022 v KKCM

Letní zálesácké tvoření
s angličtinou s Janou a Julianem
pro děti od 6 let
1. termín: 18.–22. 7. 2022,
2. termín: 15.–19. 8. 2022
Cena: 3 500 Kč/týden/dítě
Přihlášky: Jana Galuščáková, 
tel.: 605 125 589, mail: jana@skimia.cz

V objektu na adrese Příčná 61 se konají volnočasové aktivity pro všechny věkové kategorie, 
najdete zde i obecní knihovnu a kancelář sociálních služeb.

Podrobné informace o táborech na www.kkcm.cz

Kulturní a komunitní centrum Mukařov 

Tábory s Evou a Honzou  
pro děti od 6 let
1. termín PIRÁTI: 4.–8. 7. 2022
(možnost přihlášky i na jeden den)
2. termín Pevnost ADARHAZ:
22.–26. 8. 2022
Cena: 3 000 Kč/týden/dítě

Tábory s Katkou
pro děti od 5 let
1. termín VE STOPÁCH INDIÁNŮ:
25.–29. 7. 2022
2. termín MÁME RÁDI POHYB:
8.-12. 8. 2022
Cena: 3 000 Kč/týden/dítě

Přihlášky: Kateřina Poláková, 
tel.: 734 674 524
mail: kpmm@seznam.cz 

Přihlášky: Eva Brůhová, 
tel.: 607 987 900
mail: bruhovkaevka@seznam.cz

Letní výtvarný svět
pro děti od 8 let

1. termín: 11.–15. 7. 2022
2. termín:   1.–5. 8. 2022
Cena: 3 950 Kč/týden/dítě

Přihlášky: Petra Ižáková, 
tel.: 777 626 063
mail: pedasida@seznam.cz 

 

PoPoLes 

SOBOTA 14. 5. 2022
start 15–16 hodin u hřiště v Srbíně

zábavné úkoly pro děti, 
v cíli občerstvení a malý dárek

www.kkcm.cz

OswaldOswald

www.mukarov-sko.cz www.mukarov.cz

pochod pohádkovým lesem

Morana lehla popelem a jaro je tu Uklidili jsme Mukařov i Srbín

V sobotu 23. dubna jsme se v rámci akce Čistý Ladův kraj pustili 
i v Mukařově a Srbíně do jarního úklidu. Skoro 40 dobrovolníků 
vyčistilo lesy kolem Mukařova i příkopy kolem cest nebo okolí 
rybníku na Srbíně. Nálezy věcí, které do přírody určitě nepatří, 
byly roztodivné, o to větší dík patří všem účastníkům. A také 
přání, aby nám čistá příroda aspoň chvíli vydržela. Tým KKCM

O Smrtné neděli jsme i u nás vynesli a spálili Moranu a poku-
sili se přivolat jaro, které si letos dává načas. Velkou Moranu 
opět spolu dětmi v klubovně KKCM mistrně vyrobila paní Eva  
Brůhová, ale pálily se i menší Moranky, které si účastníci vytvořili 
na místě či donesli z domova. Účast byla přes ještě téměř zimní 
počasí hojná a oheň dle tradice posloužil i prvnímu letošnímu 
opékání buřtů.  Tým KKCM
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Intenzivní začátek letošního roku u SDH Mukařov
Končící zima a nástup jara byl ve znamení 
několika výjezdů naší zásahové jednotky.  
27. ledna těsně po půlnoci jsme byli povoláni 
k požáru rozestavěné budovy v Říčanech. 
Okolí budovy bylo zahaleno silným dýmem 
z hořící izolace, která byla uskladněna uvnitř 
rozestavěného objektu. Z tohoto důvodu 
probíhal zásah v dýchací technice. Na místě 
jsme zasahovali společně s jednotkou profesi-
onálních hasičů z Říčan. Pro větší bezpečnost 
jsme využili dodatečné osvětlení speciálním 
stožárem, který máme nainstalován v našem 
zásahovém vozidle. Návrat do Mukařova pro-
běhl kolem třetí hodiny ranní. 

Únor byl relativně klidný měsíc, kdy 
jsme měli několik zásahů způsobených sil-
ným větrem. 17. února byla naše jednotka 
povolána do obce Svojetice. Vlivem silného 
větru zde byla odnesena plechová střecha 
domu, která dopadnula na silnici a poškodila 
elektrické vedení. V sobotu 19. února jsme 
likvidovali polom stromu přes komunikaci 
U zelené cesty v Mukařově. V době příjezdu 
na místo byl přes komunikaci padlý smrk 
o délce cca 20 metrů a průměru kmene  
25 cm, který celkově zablokoval průjezdnost 
vozovky. 

Jestliže měsíc únor byl relativně klidný 
měsíc, v březnu jsme měli sedm zásahů. 
Ve čtvrtek 10. března byla naše jednotka vy-
slána k požáru střechy do obce Březí. Na 
místě bylo již několik jednotek z okolí a tak 
naše setrvání nebylo nutné a v klidu jsme se 
vrátili na základnu.

V neděli 13. března jsme ovšem měli 
napilno. Tento den jsme vyjížděli ke třem 
požárům. První byl již v půl třetí ráno, kdy 
jsme byli povoláni do obce Třemblat k likvi-
daci rozsáhlého požáru uskladněného dřeva 
a odpadu na zahradě. V tomto případě byl 
vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu 
a hasičům se podařilo zamezit šíření požáru 
k rodinnému domu. I tak byla vzniklá škoda 
odhadnuta na cca 400 000 Kč. Hasební práce 
navíc komplikovala velikost požáru, ale také 
silné zakouření a teploty pod bodem mrazu. 

V odpoledních hodinách jsme vyjížděli 
k likvidaci požáru travního porostu do 
nedalekého Kostelce nad Černými lesy. Mís-
to bylo těžko dostupné a k zásahu muselo 
být použito naše dopravní vozidlo. Společ-
ně s HZS Říčany a jednotkou dobrovolných 
hasičů z Kostelce byl požár rychle uhašen. 
Poslední nedělní zásah se udál mezi ro-
dinnými domy v centru obce Mukařov. 
Naše jednotka byla povolána k požáru 
dřeva a kompostéru. Na místě jsme byli 
do čtyř minut od vyhlášení poplachu, což 
výrazně pomohlo k podchycení požáru 
a zamezení jeho rozšíření na okolní stromy 
a domy. Na místo se dostavila také jednotka 
HZS Říčany a Policie ČR. Tímto výjezdem byl 
zakončen náročný víkend, během kterého 
jsme vyjížděli celkem třikrát, v noci, a tak toho 
členové jednotky moc nenaspali.

Ve středu 16. března v půl deváté ráno 
jsme byli povoláni k požáru trafostanice  
v Říčanech. Při příjezdu na místo byl požár již 

plně pod kontrolou HZS Říčany, a tak naše 
pomoc nebyla třeba. 

Během pátku 18. března jsme byli vysláni 
na místo požáru střechy rodinného domu 
v obci Vyžlovka. Při příjezdu na místo se uká-
zalo, že se jednalo o planý poplach, který 
byl způsobem zkouškou těsnosti kanalizace 
pomocí studeného kouře. 

V neděli 20. března naše jednotka vyjíž-
děla k požáru odpadu u lesa mezi obcemi 
Štíhlice a Vyžlovka. Naštěstí se jednalo o požár 
malého rozsahu a na místě již zasahovala 
jednotka profesionálních hasičů z Říčan. 

Vážení spoluobčané, začátek jara byl vel-
mi intenzivní, co se týče požárů. Naše jednot-
ka pomohla ochránit nemalé hodnoty na ma-
jetku nejen zde v Mukařově, ale i v nejbližším 
okolí. Děkujeme Vám za podporu a těšíme se 
s Vámi na setkání na tradičních čarodějnicích 
a také na dětském dnu.

Petr Doležel,  
zastupitel obce a člen SDH Mukařov 

Tři desítky dětí se zapojily do soutěže knihovny o vlastní komiks
Březnová výtvarná soutěž Nakresli vlastní 
komiks, kterou vyhlásila Obecní knihovna 
Mukařov, má své vítěze! 

Soutěž byla určena pro děti nebo skupiny 
dětí od 6 do 15 let a do knihovny dorazilo 
30 výtvarných děl. Komiksy byly od tvůrců 
pětiletých až patnáctiletých. Tímto bychom 
rádi poděkovali za spolupráci škole, která se 
tématu věnovala i ve výtvarných výchovách. 

Slavnostní předání cen proběhlo v úterý 
19. dubna v 17 hodin v Obecní knihovně 
Mukařov. Díla všech autorů jsou k vidění 
na otevřené výstavě na plotě před budovou 
knihovny (KKCM). Děkujeme všem za účast! 

Po pečlivém uvážení tříčlenná porota 
(složená ze zastupitele Obce Mukařov, zá-
stupce knihovny a ZŠ Mukařov) vybrala tyto 
soutěžící:

Kategorie školka
• Eduard Houdek
• Lucie Nováková
• Lea Srnová 

Kategorie 2.–3. třída
• Veronika Králová
• Tereza Králová
• Eliška Horáková
Kategorie 4.–5. třída
• Sára Zimová
• Veronika Čurdová
• Vojtěch Novák
Kategorie 6.–7. třída
• Vojtěch Prokeš
• Filip Čeleda
• Anna Vítková
• Zvláštní cena 
 Daria Ivanova
Kategorie 8.–9. třída
• Eliška Juričová 
• společné dílo – 
 Karolína Matějčná 
 + Diana Peštová
• Nathalie Lišková

Text: Petra Houdková
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V MŠ Mukařov jsme vítali jaro množstvím akcí
První jarní měsíc březen nastoupil radikálně 
i s jarními teplotami. Sluníčko se smálo na 
naše předškoláčky, když se vydali na návště-
vu svých kamarádů prvňáčků do naší základ-
ní školy. S některými dětmi se opravdu dobře 
známe, vždyť do školy přišly od nás ze školky. 

V činorodém ruchu hodina utekla jako 
voda. Paní učitelka prověřila znalosti a školní 
připravenost našich malých návštěvníků. Děti 
si vyměnily dárečky a rozloučily se. Všichni 
budoucí prvňáčci se sice budou neradi se 
školkou loučit, ale do školy už se těší. Půjdou 
do ní s kamarády a na svoji starou školku uvi-
dí z okna. Není se čeho bát a musí to tak být.

Přesto, že se zima ještě na chvíli vrátila, 
dostala školka barevný kabátek v podobě 
barevné, jarní výzdoby. Paní učitelky s dět-
mi vyzdobily vchod i chodby. Květy, králíčky 
a vajíčka ve všech podobách byste tu našli 
na každém kroku. Jaro, vítej! Že bylo opravdu 
na co koukat, se mohli přesvědčit všichni, 
kteří přišli do Mateřské školy Mukařov na 
den otevřených dveří 27. dubna. 

Součástí jarního vítání a těšení byly výtvar-
né ateliéry, které probíhaly ve všech třídách 
školky ve dnech 30. března a 4. dubna. Tvoření 
mělo velikonoční téma – dílem byla slepička 
na trávníku z textilu a papíru. Výsledný pro-
dukt můžete vidět na fotografii. Tímto děku-
jeme výtvarnici pí. Němcové za spolupráci.

Velkou akcí byla návštěva místní knihov-
ny. Paní knihovnice připravily pro naše děti 

úžasný program, aby pomohly zažehnout 
plamínek zájmu o knihy u našich dětí. Tímto 
jim posíláme velký dík.

Nemohu nezmínit obětavost a práci na-
šich učitelek a jejich rodinných příslušníků. 
Všem zúčastněným mnohokrát děkuji. No-
vou zeminu do záhonků na pěstování rostlin 
totiž přivezli manžel a syn jedné paní učitel-
ky. Rovněž na odstranění mechu z trávníku 
si udělaly paní učitelky brigádu. Sehnat na 
jaře zahradníka, který by toto zajistil, není 
v lidských silách.

Ještě chci připomenout velikonoční hru 
– Barevné kamínky zajíčka Mukaříčka. Byl to 
již druhý ročník a rádi bychom, aby se z této 
hry stala tradice.

Za Mateřskou školu Mukařov 
Dana Horáková

Nový muzikál Jana Svěráka v předpremiérách v nedalekých Voděrádkách
Humorná nadsázka, originální autorská hudba i hledání odpovědí na neleh-
ké životní otázky. Nový divadelní muzikál Branický zázrak v režii Jana Svěrá-
ka zahájí sezónu Letní scény ve Voděrádkách. Čtyři předpremiérová uvedení  
s živým orchestrem se uskutečnily či uskuteční 2., 3., 9. a 10. května. Muzikál se 
do Voděrádek zase vrátí o prázdninách od 11. července.

Libreto muzikálu z pražské periferie napsal filmový režisér Jan Svěrák a písně 
k němu složil zpěvák Tomáš Klus. Pro Jana Svěráka je uvedení muzikálu divadel-
ní prvotinou: „Začal jsem psát nový scénář, a dlouho jsem nechtěl uvěřit tomu, že mi 
pod rukama nevzniká film, ale divadelní muzikál. Já divadlo nikdy nedělal! A kdo by měl 
složit všechny ty nové písně? Snad jedině Tomáš Klus by mohl…“ A Tomáš Klus jako 
zázrakem zrovna mohl a nejen, že mohl, on si příběh tak zamiloval, že pro něj 
během několika měsíců složil šestnáct nových písní. „Nic lepšího jsem asi v životě 
neudělal. Snad proto, že jsem poprvé nepsal jenom o sobě.“ 

Mystický příběh z dnešního Braníka vypráví o písničkáři, který se nechce smířit 
s mizejícím mládím a slávou. Když mu zmizí i kolo z garáže, rozhodne se najít 
viníka a získat zpět, co mu patřilo. Tak se dostane až k místním bezdomovcům, 
v jejichž lesíku se údajně za úplňku zdají mocné sny. Stráví s nimi magickou noc, 
která mu přinese nečekané probuzení, v němž najde vše, co hledal. 

Jan Svěrák v muzikálu spojuje působivé kontrasty: prostředí bezdomovců 
a pozlátko popularity slavného zpěváka, dekorace z recyklovaných materiálů 
a výtvarné projekce. Civilní reálie pražské periferie a zápletka s ukradeným 
bicyklem vytvářejí v kombinaci se vznešenými tóny živé hudby třaskavou směs. 
Humorná nadsázka má sílu s lehkostí předávat poselství, která si divák může 
odnést ve svém srdci. 

Hrají Tomáš Klus, Veronika Khek Kubařová, Martin Dejdar, Šimon Bílina, 
Radka Pavlovčinová nebo Dušan Kollár.  Produkce BIOGRAF JAN SVĚRÁK

MUZIKÁL

TOMÁŠ KLUS / VERONIKA KHEK KUBAŘOVÁ / ŠIMON BILINA / MARTIN DEJDAR A DALŠÍ
DIVADLO NA FIDLOVAČCE / LETNÍ SCÉNA VODĚRÁDKY
PREMIÉRA 17. KVĚTNA 2022
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Největší škola Taekwon-do ITF Ge-Baek Hosin Sool se opět skvěle 
umístila na celorepublikových závodech na konci sezóny. Jako každý 
rok se na podzim konaly dva ze tří nejdůležitějších závodů v roce – 
STM a Mistrovství České republiky.

První vítězné závody, tedy celorepublikové setkání sdružení 
talentované mládeže, se odehrály o víkendu 16.–17. října 2021  
v Ostravě. STM Praha 2, jehož jsme jako škola součástí, zde zaslou-
ženě vybojovalo 1. místo s 35 zlatými medailemi. K výbornému 
výsledku přispěla právě i Adéla Horová, která pro naši školu získala 
krásné první místo ve sportovním boji v kategorii mladších žákyň. 
Nesmíme zapomenout i na Marcelu Minaříkovou, která domů při-
vezla zlatou medaili ze sportovního boje starších juniorek, a Barboru 
Minaříkovou, která se umístila na druhém místě ve sportovním boji 
starších žákyň. Holky se ale účastnily i týmových disciplín, kde ve 
sportovním boji dovedly svá družstva k vítězství. Patří jim náš velký 
dík za účast a odhodlání, které přispělo k našemu prvenství.

Mistrovství České republiky se pak konalo o víkendu 19.–21. 
listopadu 2021 v Nymburce. Zde již soutěžila každá škola sama za 
sebe. Výsledného 2. místa jsme dosáhli znovu i díky Adéle Horové 
a Marcele Minaříkové, které obhájily tituly z předchozích závodů. 
Přispěly ale i Kateřina a Anna Jakobovy – obě získaly třetí místo ve 
sportovním boji a Anna i přes velikou konkurenci třetí místo v tech-
nických sestavách. Všechny se pak zapojily i do týmových soutěží, 
a tak si i jako týmy odvezly zlato ze sportovního boje. Děkujeme za 
jejich nasazení, úžasné výkony a krásné uzavření sezóny.

V naší škole trénuje i několik státních reprezentantů, mezi nimi 
třeba právě Marcela Minaříková nebo Kateřina a Anna Jakobovy, 
které z nedávného mistrovství Evropy v chorvatské Poreči přivezly 
domů několik medailí.

Chcete si také zacvičit? Setkat se s vítězi a třeba si jednou také 
zazávodit? Přihlásit se můžete kdykoliv během celého roku! Jen u nás 
získáte zkoušky na vyšší pásek a výbavu (dobok, lapa, chrániče) 
ZDARMA. Proto neváhejte a přijďte za námi v pátek v 16:00–17:00 
na hřiště u Sokolovny v Mukařově, budeme se na vás těšit. Pro bližší 
informace navštivte náš web na tkd.cz.

Anna Krbcová, Ge-Baek Hosin Sool

Víte, že...
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Vynikající výsledky taekwon-do školy pokračují

Pokračování ze str. 1 

Náklady a financování obecního systému odpadového  
hospodářství:

Na svozu a likvidaci odpadů se kromě smluvního dodavatele, 
společnosti Marius Pedersen, podílejí i Technické služby obce 
Mukařov, které zajišťují pytlový svoz v nedostupných lokalitách, 
evidenci a výměny nádob na odpady, provoz sběrných dvorů včetně 
průběžného příjmu velkoobjemového odpadu, a úklid na sepa-
račních stanovištích. I když náklady na jejich práci nedokážeme 
přesně vyčíslit, bez ní by celý systém nemohl fungovat. Za příznivé 
výsledky děkujeme všem zúčastněným pracovníkům, a především 
všem občanům a rekreantům, kteří ke svým odpadům přistupují 
zodpovědně. 

Začíná to už v okamžiku nákupu nových věcí, a končí ve chvíli, 
kdy se části toho, co jsme nakoupili, potřebujeme zbavit. Ne každý si 
může dovolit nakupovat bez obalu nebo naopak ve velkých baleních, 
skoro všichni ale můžeme mít kompost nebo vlastní nákupní tašku 
a sáčky. A díky propracovanému obecnímu systému odpadového 
hospodářství také máme možnost, když – řečeno opět s písňovým 
klasikem – „opouštíme staré věci pro nové“, dát jim šanci na nový 
a užitečný život. Tak ji využívejme na maximum. Budeme mít dobrý 
pocit a ještě ušetříme!

Kateřina Čadilová, 
místostarostka obce

katerina.cadilova@mukarov.cz

Příjmy 2020 2021
výběr místního poplatku 1 937 640 Kč 2 081 720 Kč 

platby za nadstandardní služby 112 504 Kč 62 130 Kč 

příspěvek za třídění  
(EKO-KOM, Asekol, apod.)

502 922 Kč 587 904 Kč 

Celkem 2 553 066 Kč 2 731 754 Kč 

Výdaje

nebezpečný odpad 37 797 Kč 11 888 Kč 

MESOH 78 000 Kč 92 000 Kč 

svoz SKO 2 603 947 Kč 2 036 867 Kč 

svoz tříděného odpadu 3 255 792 Kč 2 405 315 Kč 

materiál a opravy techniky 233 534 Kč 80 704 Kč 

Celkem 6 209 070 Kč 4 626 775 Kč 
Náklady dotované z obecního 
rozpočtu 3 656 004 Kč 1 895 021 Kč 

Odpadové hospodářství obce aneb nerudovské „kam s ním“ v roce 2021

Jarní a podzimní velkoobjemové kontejnery letos nebudou, už od podzimu 2021  
máme možnost odevzdávat odpad průběžně na sběrném dvoře v Mukařově.


