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Rozsvítili jsme adventní strom

V NEDĚLI 29. LISTOPADU, TRADIČNĚ NA PRVNÍ ADVENTNÍ NEDĚLI, SE ROZSVÍTIL MUKAŘOVSKÝ 
ADVENTNÍ STROM. Najdete jej přímo před budovou obecního úřadu jemně a decentně nazdobený 
bílými světýlky. Jeho rozsvícení proběhlo on-line formou – pro letošní rok tak typickou – a rozsvítil 
jej po krátkém přání klidných svátků občanům starosta obce Rudolf Semanský.   
 Foto: Milan Veselý

Darujme radost 

Letos už potřetí připravil spolek 
Mukařov-sko veřejnou sbírku, 
z jejíhož výtěžku nakoupíme 
dárky pro klienty Domova 
kardinála Berana v Mukařově. 
Transparentní sbírkový účet 
2201540109/2010 je otevřený 
od 1. 12. až do Nového roku, 
vděčni budeme za jakoukoli 
částku. Předpokládaná hodnota 
jednoho balíčku je 400-500 ko-
run, klientů je v domově kolem 
čtyřiceti. V minulých letech jsme 
nakupovali přednostně u ma-
lých českých výrobců, kombino-
vali jsme dobroty s praktickými 
věcmi, které se hodí všem, a ješ-
tě navíc potěší. Prostředky, které 
dorazily později, jsme použili na 
předplatné oblíbených časopisů 
na celý rok.

Podrobné vyúčtování 
i fotografie z předání mi-
nulých dárků najdete na 
w w w . m u k a r o v - s k o . c z / 
darky-pro-seniory. Nejdojem-
nější část celé sbírky, a sice osob-
ní předání dárků, letos bohužel 
z důvodu karanténních opatření 
nebude možná, pokusíme se ale 
vymyslet alespoň nějakou vzdá-
lenou formu přání. 

Navíc máme ve spolupráci 
se sociální poradnou ještě jeden 
nápad. V Mukařově nemáme 
seniory jen v charitním domo-
vě, spousta jich žije samostatně 
a někteří jsou zcela sami, nebo 
mají příbuzné daleko a letos 
bude setkání ještě složitější než 
v jiných letech. Prosíme proto 
občany, aby nám dali vědět 
o sousedech, které může po-
těšit malá vánoční pozornost. 
Také budeme rádi, když nám 
nabídnete například doma pe-
čené cukroví nebo jiné vlastno-
ručně vyrobené pochutiny nebo 
malé dárky. 

V případě zájmu prosím piš-
te na socialni.sluzby@kkcm.cz 
nebo volejte Mgr. Kláře Holické  
na tel. 775 276 815. Předem  
děkujeme za jakoukoli pomoc!
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O čem se jednalo na 21. zasedání zastupitelstva?
Jednadvacáté zasedání zastupitelstva obce 

se konalo distanční formou prostřednictvím 
telekonference ve středu 18. listopadu a pro-
jednala se na něm řada témat.

Po administrativních záležitostech a vy-
světlení způsobu vedení a moderování tohoto 
výjimečného zasedání se začalo s předřazením 
informativního bodu o situaci v ZŠ Mukařov. 

Ředitelka ZŠ Mukařov paní J. Novotná 
uvedla, že byla v průběhu měsíce října vy-
zvána Radou obce k rezignaci na své místo 
ředitelky. Z vyjádření některých členů Rady 
obce odvodila, že v případě nedobrovolné 
rezignace bude odvolána. Na jednání dne  
16. 11. sdělila, že rezignovat nehodlá, což Rada 
obce vzala na vědomí. V souvislosti s výzvou 
Rady obce reagovala veřejnost i část učitel-
ského sboru velkou vlnou podpory, za kterou 
ředitelka děkuje. V diskusi vystoupili někteří 
zastupitelů, učitelé školy, zástupkyně školské 
rady a organizátor petice na podporu setrvání 
ředitelky ve funkci. 

Místostarosta P. Zima uvedl, že paní ře-
ditelka výtky, které měla Rada obce vůči její 
práci, vesměs popřela. Zároveň přišel ze školy 

na obec dopis, který budí otázky o řízení školy 
a poskytování informací zaměstnancům. Proto 
Rada obce rozhodla o provedení veřejnospráv-
ní kontroly. 

Starosta R. Semanský uvedl, že si zmíněný 
dopis pečlivě přečetl a pokusil se zodpovědět 
dotazy adresované jemu, respektive vedení 
obce. Podivil se, že by s vedením školy nebylo 
komunikováno. Vysvětlil jakým způsobem je 
škola financována a zmínil, kolik prostředků 
z rozpočtu obce bylo investováno do rozvoje 
a přístavby školy nad rámec příspěvku, který 
obec každoročně obdrží na provoz školy od stá-
tu. Závěrem, na dotaz co kdo pro školu udělal, 
připomněl nejen investice, které se v posled-
ních letech ve škole udělaly, jako například 
výměna oken, rekonstrukce wc a sportovního 
hřiště, ale i činnost Komise pro rozvoj školního 
areálu a Rady obce, která se téměř na každém 
zasedání otázkou školy zabývá.

 
V dalších bodech se zastupitelstvo obce 
mimo jiné usneslo či schválilo: 

 � souhlas s výstavbou polyfunkční-
ho domu (známého jako Svět veteránů)  

v Mukařově za přesně definovaných podmínek;
 � výsledek výběrového řízení na projek-

tanta stavebních úprav areálu ZŠ Mukařov;
 � uzavření Rámcové dohody s obcí  

Babice o vzniku detašovaného pracoviště  
ZŠ Mukařov;

 � zadávací dokumentaci veřejné zakáz-
ky na rozšíření veřejného osvětlení v ulici Do 
Chobotu;

 � zařazení opravy povrchu v ulici Dubová 
do místního plánu obnovy, plánované financo-
vání formou dotace z fondu MMR ČR;

 � odvod prostředků z rezervního fondu 
ZŠ Mukařov pro pokrytí úprav ve školní jídelně

 � odvod prostředků z rezervního fondu MŠ 
Mukařov pro pokrytí úprav ve staré budově MŠ;

 � omezení výstavby rodinných domů pou-
ze o jedné bytové jednotce kvůli omezené ka-
pacitě vodovodu Region Jih;

 � předání v létě přistavěné pergoly k nové 
budově MŠ z majetku obce do užívání MŠ.

Podrobnosti k jednotlivým bodům a kom-
pletní zápis ze zasedání naleznete na webu 
obce – www.mukarov.cz. Štěpán Januszek

Slovo starosty
Jaký bude rok 2021? Možná 
by se s koncem roku slušelo 
spíše bilancovat, než se ptát, 
jaký bude ten rok následující. 
Ale události posledních týdnů 
a měsíců nás v závěru roku, při 

přípravě rozpočtu obce na rok další, nutí ptát 
se právě takto, a to čím dál naléhavěji.

Snad každý zaznamenal, že v tomto roce 
došlo k přijetí různých „balíčků opatření“, které 
budou mít ve svém důsledku velmi negativní 
dopad na rozpočty obcí a měst. Již koncem 
prvního pololetí obce pocítily výpadek příjmů 
v souvislosti s epidemií Covid-19, neboť se 
významně pozdržely platby z podílu daní 
z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. 
Následné schválení tzv. kompenzačního 
bonusu, na kterém se mají podílet města 
a obce, znamenalo v případě naší obce před-
pokládaný propad příjmů někde okolo 6–7 mil. 
Kč. Finanční výbor tehdy musel v souvislostí 
s touto informací výrazně upravit (rozumějte 
seškrtat) rozpočet obce a vyřadit nebo odložit 
některé projekty. Tehdy ale jen málokdo tušil, 
že na podzim budou schváleny další návrhy, 
které ve svém důsledku snižují příjmy obcí 
o další miliony korun.

Nechci tu však unavovat množstvím čísel, 
ani se nějak detailně pouštět do rozborů toho, 

zda to právě v této době bylo vhodné a komu 
to přinese větší prospěch.

Určitě musím také říci, že považuji za 
naprosto v pořádku, když se zrušením 
superhrubé mzdy lidem zvýší čistý příjem 
– koneckonců, o penězích, které si pracující 
člověk vydělá, by měl rozhodovat především 
on, a ne stát, který si část peněz vezme, aby 
následně moudře rozhodl, jak je přerozdělí. 
Logické ale je, že když se někde přidá, musí se 
někde jinde ubrat. A to „jinde“ jsou tentokrát 
rozpočty obcí, měst a krajů.

Při diskusi s kolegy z Finančního výboru 
jsme se po zadání všech známých skuteč-
ností a dopadů vládních rozhodnutí dobrali 
k výsledku, že v roce 2021 bude propad 
daňových příjmů přibližně 12 mil. Kč, takže 
naše obec bude hospodařit s částkou o cca 
čtvrtinu nižší, než letos. A to už je hodně citelný 
rozdíl.

Je jasné, že ne všechny naplánované 
investiční akce se tak podaří v roce 2021 rea-
lizovat. Prioritou, už proto, že se obci podařilo 
získat dotaci, je zahájení dostavby kanalizace 
a čistírny odpadních vod, na kterou si obec 
m.j. dlouhodobě šetří prostředky ve spořícím 
Fondu obnovy a rozvoje. 

Obec musí také zajistit provoz školy 
a školky, fungování služeb, veřejného osvět-
lení, nemalými částkami přispívá na zajištění 
autobusové dopravní obslužnosti a také 

musí splácet úvěry. Koneckonců, na aktuální 
rozpočet i rozpočty let minulých se každý může 
podívat na webových stránkách obce. Zde je 
také rozpočtový výhled a seznam projektů 
a investičních akcí, se kterými se do budoucna 
počítá. S ohledem na dříve uvedené je však 
jasné, že některé plány se nepodaří v brzké 
době splnit a možná bude nutno zajít ještě 
dále. 

V této době je například otázkou, zda je 
dlouhodobě udržitelný trend, kdy obec na sebe 
přebírá část zátěže za likvidaci komunálního 
odpadu. V obci se podařilo významně zlepšit 
a zefektivnit svoz komunálního a tříděného 
odpadu, osvěta a motivační systém přináší 
své výsledky, ale málo, anebo možná vůbec 
se neví, že například cena za likvidaci plastů 
byla svozovou společností, resp. koncovými 
zpracovateli v průběhu roku několikrát 
navýšena, aniž by to obec promítla do cen.

U bioodpadu je situace ještě horší. Zkrátka, 
při dnešních cenách za likvidaci bioodpadu 
(a už dávno není pravda, že bioodpad je 
cenná surovina, kterou všichni chtějí) naše 
výpočty ukazují, že nebude možné tuto službu 
poskytovat ke směsné nádobě zdarma. 

Každopádně se budeme snažit, aby tato 
opatření měla na život v obci co nejmenší 
dopad. Děkuji vám, občanům, za pochopení  
i za podporu.

Rudolf Semanský, starosta



Vážení spoluobčané, milí přátelé, 
letošní rok je pro nás všechny jiný. Díky koronaviru jsme 
nuceni opustit naše návyky, měníme své chování, fun-
gování v práci i doma. V jistém smyslu všichni ztrácíme 
své jistoty. Připravovaná daňová reforma, která pokud 

bude schválena senátem a podepsána prezidentem, silně ovlivní 
financování měst a obcí. Konkrétně pro naše obce to bude znamenat 
pro rok 2021 snížení přibližně 10–12 mil. korun a dostaneme se tedy 
na úroveň příjmů, které jsme měli v roce 2018. Přestože vláda slibuje 
určité kompenzace, zatím s nimi při sestavování rozpočtu obce na rok 
2021 nepočítáme. I za takové situace chceme, aby priority finančního 
výboru zůstaly stále stejné. Na prvním místě je podpora udržitelného 
rozvoje naší obce. Konkrétně to znamená zajištění fungování služeb, 
pokračování v investicích do školy, příprava na dobudování kanalizace 
a další rozvoj kulturního a společenského života v obci.  

Rád bych se na tomto místě zmínil o největší investiční položce 
v dalších letech, kterou bude dobudování kanalizační sítě. Tato akce 
se neobjede bez financování pomocí dlouhodobého investičního 
úvěru v řádu cca 100 mil. korun se splatností 20 let. Roční splátka 
úvěru bude dle podmínek přibližně ve výši 5 mil. korun. Jako předseda 
finančního výboru zastávám názor, že ačkoliv se jedná o finančně 
nákladnou akci, je tato investice z pohledu kvality bydlení nezbytná. 
Ačkoliv existují i jiné názory, dle kterých bychom měli spíše podpořit 
výstavbu domácích čistíren, nemyslím si, že by to pro naše obce bylo 
vhodné řešení. Objevil se zde i zcela extrémní názor, že vedení obce 

je nekompetentní, netransparentní, spolky si udělaly z obecního roz-
počtu dojnou krávu či že na obecním úřadě sedí „partička podobná 
bratrstvu kočičí pracky“. V tomto směru bych si určitě více vážil kon-
struktivních námitek, než tohoto typu extrémních „výkřiků do tmy“.   

V případě splátky investičního úvěru na kanalizaci vám nabídnu 
jednoduché přirovnání. Pokud si budete chtít v Mukařově v dnešní 
době koupit rodinný domek typu bungalov bez sklepa a s malou 
zahrádkou, budete potřebovat cca 7 až 8 milionů korun. Oproti tomu 
se roční splátka za stavbu kanalizace podporující veřejný zájem jeví 
jako rozumná investice, která je podpořena také současnými pod-
mínkami na úvěrovém trhu. Navíc má stávající vedení obce velké 
zkušenosti s úspěšnou realizací strategických projektů jako je plyn, 
vodovod, stavba mateřské školy, přístavba základní školy a dalších 
dílčích projektů.

Jsem rád, že mám příležitost být součástí týmu, který se podílí na 
řešení projektů, které vedou ke zkvalitnění bydlení a poskytovaných 
služeb pro obyvatele našich obcí. Přestože nám situace momentálně 
neumožňuje běžný společenský život, investice do něj budu i nadále 
podporovat. Jakmile se náš život vrátí do stavu, který jsme znali před 
covidem, určitě kvalitu kulturního a společenského života obyvatelé 
Mukařova, Srbína a Žernovky ocení. 

Přeji vám klidný adventní čas, šťastné vánoční svátky a hodně 
zdraví, radosti a spokojenosti v nadcházejícím roce 2021.

Petr Doležel,  
zastupitel a předseda Finančního výboru 
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Rok 2020
Nikdy jsem nevěřila na numerologii a ani netuším, zda 
pro ni měl rok se symetrickým letopočtem 2020 nějaký 
speciální význam. Pro svět, Česko, naši obec i jednoho 

každého z nás jistě má. O tvrdých až tragických dopadech můžeme 
slyšet a číst pravidelně v médiích. Většina z nás má ale to štěstí, že vidí 
i tu lepší stránku věci. Snad každý si musel uvědomit, co je v životě 
postradatelné a co nikoli, příroda si oddechla a lidé si začali více všímat 
podstatných problémů i jeden druhého. 

I v Mukařově se na jaře zdvihla ohromná vlna solidarity a spontánní 
potřeby pomáhat druhým, která se výrazně projevila při dobrovolném 
šití roušek. Ještě jednou všem, kdo se zapojili, děkujeme. Dál nás 
covid-19 ovlivnil především omezením školní docházky, uzavřením 
restaurací a redukcí akcí pro veřejnost. V krátkém letním vydechnutí 
jsme stihli opět vydařený Pouťový festival, načež na nás dopadla 
druhá vlna, která nás připravila o další tradiční setkávání. Nezbývá, 
než hledat cesty k sobě jinak, osobně a adresně. O to se už potřetí 
pokusí Mukařov-sko ve veřejné sbírce na dárky pro klienty našeho 
domova seniorů.

Přes omezení osobních kontaktů ale práce obce pokračovala dál. 
V agendě odpadového hospodářství se podařilo naplno zavést mo-
tivační systém, který umožňuje občanům i obecnímu úřadu aktivně 
sledovat, kolik odpadu produkujeme. Náklady obce na likvidaci odpadu 
to bohužel nesnížilo, ale nyní už máme reálné podklady pro hledání 
budoucího férového řešení. 

V oblasti sociální jsme gratulacemi potěšili více než 90 starších 
spoluobčanům, a především jsme poskytli zázemí pro fungování so-
ciální poradny, která pomohla více než 80 klientům. Kulturní aktivity 
se letos scvrkly na již zmíněný Pouťový festival. Jeho program, v němž 
čestné místo měli naši „sousedé“ Václav Noid Bárta a Jiří Holoubek 
s doprovodem, nabídl pestrou směs žánrů, v nichž si mohl vybrat snad 
opravdu každý, stejně jako na doprovodném řemeslném jarmarku. 
Festivalu předcházel druhý ročník mukařovského dřevosochání, které 
obohatilo náš veřejný prostor o další umělecké plastiky. Stálicí na mu-
kařovské kulturní scéně je také Galerie STARÁ ŠKOLA, jejíž každý měsíc 

obměňované výstavy přinášejí stále nová překvapení. A zapomenout 
nemohu ani na Obecní knihovnu, která prošla v roce 2019 automatizací, 
a i přes covidová omezení stále hledá cesty, jak oslovit nové čtenáře. 

S tím souvisí i další oblast, na níž mám možnost spolupracovat, 
a sice zapojení Mukařova do evropské sítě chytrých vesnic. V roce 2020 
jsme se zapojili do celoevropského projektu tvorby strategií chytrého 
venkova pro 21. století a věříme, že v roce následujícím dojde na za-
vedení online agend dostupných pro všechny občany.

Rok 2020 byl také premiérou mukařovských participativních pro-
jektů. Z námětů, které jste si sami navrhli, byly ve veřejném hlasování 
vybrány tři – všechny z kategorie zařízení pro volnočasové aktivity. 
Dva projekty byly realizovány v průběhu léta, a – díky intenzivnímu 
nasazení dobrovolníků a vstřícnému přístupu hlavní dodavatelské firmy 
– za výrazně nižší náklady, než se původně předpokládalo. V zahradě 
Kulturního a komunitního centra tak vzniklo multifunkční sportovní 
hřiště na míčové sporty a badminton a na hřišti přibylo nové sezení, 
pískoviště a pingpongový stůl. Třetí projekt cílí na venkovní parkurové 
hřiště. Jeho vybudování bude složitější, protože vyžaduje kompletní 
projekt, který bude respektovat problematické podmínky pozemku. 
Realizace se proto posouvá na příští rok, stejně jako další kolo hlasování 
o nových projektech. (To zejména z důvodu drastických rozpočtových 
škrtů, s nimiž se budeme muset v příštím roce vyrovnat.) 

Deficit rozpočtových příjmů by snad mohly alespoň částečně po-
zitivně zvrátit dotační projekty, na jejichž přípravě jsme intenzivně 
pracovali v průběhu roku. Vedle zásadní akce, kterou bude dobudo-
vání kanalizace, je to revitalizace veřejného prostranství na Žernovce 
nad restaurací Montgomery a stavební úpravy stávajících budov ZŠ 
Mukařov, které by měly zlepšit komfort a snížit energetické náklady na 
provoz budov. Připravujeme také projekt další přístavby, s tělocvičnou 
a učebnami, to ovšem bude běh na hodně dlouhou trať.

Rok 2020 se chýlí ku konci. Ani ten nový nebude jednoduchý, ale 
přeji nám všem, abychom ze zkoušek, které v něm na nás čekají, vyšli 
posíleni, a kromě těžkých chvil zažívali i chvíle radosti, byť ji musíme 
sdílet jinak, než jsme byli doposud zvyklí.

Kateřina Čadilová,  
místostarostka 
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Ulice Spojovací v Mukařově dostala nový povrch
O dotaci na opravu vozovky v ulici Spojovací žádala obec již 

v roce 2018. V té době nám však dotace přidělena nebyla. Z tohoto 
důvodu v předchozích letech došlo pouze k nejnutnějším opravám 
povrchu. Příjemným překvapením bylo, když nás letos v létě Minis-
terstvo pro místní rozvoj informovalo, že prostředky dané dotační 
výzvy nebyly zcela vyčerpány, a tím pádem nám nakonec peníze 
přidělí v tomto roce. 

Díky dotaci bylo možné udělat generální opravu celé komunikace. 
Kromě nového povrchu byla sjednocena i její šířka. Před opravou 
byly rozdíly v šířce vozovky v jednotlivých úsecích komunikace až 90 
centimetrů. Nyní je vozovka široká 3,8 m po celé své délce. U čísla 
popisného 64 byla komunikace lehce zúžena, čímž byl vytvořen 
přirozený zpomalovací prvek. V rámci opravy došlo i k vyzvednutí 
litinových krytů vodovodních a kanalizačních přípojek, tzv. hrníčků. 
Vzhledem k tomu, že přípojky nebyly budovány všechny ve stejný čas 
a povrch silnice se opakovaně opravoval, došlo k tomu, že některé 
z hrníčků byly špatně přístupné. Nyní jsou zarovnány s povrchem 
silnice a tedy v případě potřeby snadno dostupné.

Dotační výzva na opravu místních komunikací byla Ministerstvem 
pro místní rozvoj vyhlášena i pro rok 2021. Momentálně připravu-
jeme novou žádost, abychom pro vás mohli i v příštím roce opravit 
další komunikace.

Nikola Najmanová,  
dotační referentka obce

Je mi velkou ctí, že mi paní místostarostka 
Čadilová věnovala celou stránku v obecním 
zpravodaji. Je skvělé, že konečně obecní zpra-
vodaj slouží tomu, čemu sloužit má. Tedy 
nejen k samochvále vládnoucí skupiny, ale 
k polemice, prezentaci jiných názorů, a také 
ke kritice zjevných pochybení v jednání ve-
dení obce. 

Kauza Základní škola Mukařov
Můj názor na kauzu ZŠ v Mukařově jsem 
prezentoval v Obecním zpravodaji číslo 
č.7+8/2020 a další informace k této věci nalez-
nete na mém webu pavelmadr.webnode.cz. 
Myslím, že vše podstatné zde naleznete. Jen 
dodám, že považuji další kroky rady obce 
v kauze ZŠ, tj. snaha odvolání ředitelky Jany 
Novotné, za velmi nestandardní. Nejprve 
ředitelka školy čelila výhrůžkám, a když se 
nepodrobila a sama neodstoupila, rada obce 
přistoupila k hloubkové kontrole hospoda-
ření školy, aby si nalezla důvody odvolání.  
Je to jako vystřižené z dob minulého režimu. 
Zvláště, když veřejně nezazněly žádné výtky 
proti její práci, ani v současnosti, ani v pře-
dešlých letech.

Stromy od KKCM
Okolnosti kolem informování veřejnosti 
o osudu obecního dřeva jsou jasnou ukáz-
kou toho, jakým způsobem u nás funguje 
vedení obce, jaký způsobem (ne)jednají  
a (ne)přemýšlejí.

Položil jsem kolegům ze zastupitelstva 
obce jednoduchou otázku a na tu jsem oče-
kával jednoduchou a pravdivou odpověď. 
Ona totiž pravda bývá jednoduchá. A vida, 

dozvěděl jsem se nejprve, že dřevo je na 
sběrném dvoře a topí se s ním (e-mail sta-
rosty Semanského ze dne 11. 5. 2020 č. j.: 
854/2020/Se, viz můj web. Poté, co jsem 
dřevo na sběrném dvoře nenašel a bylo mi 
sděleno, že tam topí elektřinou, se objevila 
další varianta, která zazněla na zastupitelstvu 
dne 30. 6. 2020, že je dřevo na odloučeném 
pracovišti sběrného dvora v lese (Zápis ze 
zastupitelstva obce č. 18 ze dne 30. 6. 2020, 
bod č. 22). Informace o tom, že dřevo bylo 
velmi nekvalitní a nehodí se než ku rozdrce-
ní na dřevní štěpku, zazněla jako poslední 
v Obecním zpravodaji č. 11/2020 z pera paní 
Čadilové. Těch variant je už příliš a pravdivá 
asi není žádná. 

Můj názor je takový, že nakládání s ma-
jetkem obce má být transparentní a zjevné 
pro každého občana. Tato záležitost je jed-
noduchá a řekněme že nepodstatná. Nicmé-
ně přístup vedení obce k této nepodstatné 
a zanedbatelné kauze otevírá otázku, jak to 
asi vypadá u závažnějších záležitostí, kde jde 
o více peněz a o více prestiže? A to by nás 
občany mělo více zajímat. Ptejme se a kon-
trolujme! Dále to tedy nebudu komentovat, 
názor na celou záležitost si jistě uděláte sami.

Škoda způsobená obcí starostou
Ke kauze škody způsobené starostou od-
kážu na můj článek v Obecním zpravodaji 
č. 10/2020. Pro zájemce doporučuji zase po-
dívat se na moje webové stránky, kam jsem 
nahrál rozhodnutí o udělení pokuty, z kterého 
se dá vyčíst, že pochybení bylo více a že vinu 
nese ve své podstatě starosta, jako ten, který 
vede obecní úřad.

Tato záležitost je podstatná a závažná.  
Za pokutu udělenou obci naprosto nepochyb-
ně zodpovídá starosta. Dokonce i svou vinu 
přiznal a prohlásil, že je ochoten uhradit část 
této škody. Nicméně najednou změnil názor 
a vymýšlí si za podpory rady obce a části za-
stupitelstva nejrůznější důvody, proč nenese 
vinu, ba dokonce se snaží vinu svést na jiné. 
Obec je ze zákona povinna způsobenou ško-
du vymáhat.  Zastupitelstvo, jež projevuje vůli 
obce, se rozhodlo škodu nevymáhat, čímž, 
dle Ministerstva vnitra, přešla zodpovědnost 
na zastupitele, kteří hlasovali pro to, aby se 
škoda nevymáhala. Předpokládám, že tito 
zastupitelé škodu uhradí, nebo že zastupitel-
stvo bude své rozhodnutí revokovat a škodu 
vymáhat, jelikož nebudou ochotni platit za 
starostu. Nedovedu představit, že bychom 
tuto škodu měli platit my občané.

V normálním světě je to tak, že pokud 
někdo způsobí škodu, musí za to nést násled-
ky. Chyby dělá každý a jejich uznání a nesení 
odpovědnosti za ně patří k základním rysům 
čestného politika.

Na těchto kauzách bych chtěl také pouká-
zat na nařčení, že neustále napadám vedení 
obce. Pozorný občan si jistě všiml, že nikoho 
nenapadám, pouze kladu dotaz(y) a odpovědi 
na mé dotazy si kontroluji. Problém je v tom, 
že jakákoliv žádost o informace je prezento-
vána jako napadení, protože lidé ve vedení 
obecního úřadu, a především starosta, ne-
byli zvyklí se zodpovídat veřejnosti a jednat 
transparentně. Mým hlavním cílem je zlepšit 
fungování a stav obce a naprosto zprůhlednit 
všechna rozhodnutí a procesy na Obecním 
úřadě v Mukařově. Pavel Mádr, zastupitel

Jak to bylo doopravdy? (reakce na článek z minulého čísla)



Jednoho říjnového dne se 
8.C ze vydala za dobrodružstvím, 
které začalo už samotným sra-
zem prvních účastníků. Mysleli, 
že výjezd bude nakonec zrušen 
kvůli slabé účasti a slabému dešti. 
Přece jen se začali sjíždět další žáci 
i učitelka a jejich nadšení málem 
zlákalo i kolemjedoucího cizího 
cyklistu.  

Aby přežili, vzali si s sebou ba-
toh a zásobu jídla. Cíl byl jasný, ale 
pochyby o trati přetrvávaly. Les, 
bahno, bloudění nebezpečnými 
úseky. Byla to geografická expe-
dice s inteligentní navigací. Jelikož 
v 8.C jsou samí rychlí sportovci, 
neměli čas kochat se přírodou. 
Když nakonec dorazili na Klepec, 
nevypadali jako třída, ale jako hně-
dí vetřelci.  

A pak uviděli ten úchvatný 
skalní útvar! Na první pohled je-
nom kámen, ale ne kdejaký. To-
hle je výzva pro horolezce o ob-
tížnosti 5.–8. stupeň. A navíc je 
to památník! Menšina výletníků 
kameni naslouchala a většina 
hrála Pokémon Go… Všichni se 

vyfotili (s rozestupy) a pak vyrazili 
na zpáteční cestu, jelikož mamin-
ky už vařily večeři. Žáků ubývalo, 
pršelo, zásoby docházely, kama-
rádi se museli podělit navzájem. 
V lese je zdržel „neviditelný Ninja“ 
a kvůli rychlému západu slunce 
ani nezbyl čas na další hru navr-
hovanou jedním nejmenovaným 
účastníkem. Zpět vymysleli trasu 
bez bahna, ale ve tmě... Všichni 
z nebojácného týmu dorazili po 
20 kilometrech domů s radostí. 
Poznali nové krásné místo. Tento 
cyklovýlet byl super. 

 Jan Frydrych a Šárka Tobiášová 
8.C, ZŠ Mukařov 

Tento způsob podzimu zdá se 
býti poněkud nešťastným… Ale my 
se nedáme, pod rouškou covidu 
mateřská škola stále jede a snaží 
se, aby měly děti pestrobarevný 
program. Pandemická opatření 
nám neumožnila navštívit divadla, 
výtvarné ateliéry ani halloweenský 
karneval, a tak jsme se všem vzdě-
lávacím tématům věnovali trochu 
jinak, podrobněji a déle. 

Začaly jsme s dětmi výzdobou 
školky – osazením okenních truh-
líků vřesy. K nim přibyli na okenní 
skla i papíroví ježci a padající listy. 

Pod pergolou vznikla sušírna plo-
dů hlohu a jeřábu. Budeme letos 
vyrábět vánoční ozdoby z přírod-
nin – chtěly bychom ukázat dětem 
rozdíl mezi vánočním stromem 
z doby dávno minulé a stromeč-
kem současným. 

Týden před halloweenem děti 
vyráběly strašidelné závěsy na 
okna, podzimní lucerničky, duchy, 
kostlivce a netopýry. Udělaly jsme 
ze tříd čarodějnou jeskyni,  a o to 
lépe se nám pak míchaly bublající 
lektvary různých barev ze sody 
a octa. Dokonce jsme si vyrobily 
kouzelnou podzimní lucerničku 
s LED svíčkou, která zahání chmu-
ry a strach ze tmy. Máme také 
hotový podzimní ubrus, jenž děti 
vyráběly tupováním barev na textil 
přes šablonu a razítky s podzimní-
mi motivy. Máme také v záclonách 
hejno netopýrů a duchů, zřejmě 
u nás vydrží tak dlouho, dokud 
nepřijede svatý Martin na bílém 
koni. Jen jestli náhodou Martin 
nepřijde pěšky...

Dana Horáková, 
MŠ Mukařov 

Podzim v mateřské škole
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Adventní čas v Galerii Stará škola
Tradice mukařovské výstavy betlémů se datuje daleko do doby, kdy ještě v prostorách dnešní galerie Stará škola 
byla obecní knihovna. Vděčíme za ni knihovnici paní Saše Jeriové. V nově upraveném výstavním prostoru získala 
výstava důstojné podmínky a díky tradičnímu otevření při rozsvícení adventního stromu i rok od roku větší pozornost našich občanů 
všeho věku. 

Letos nám bohužel galerii zavřelo vládní nařízení, a i když věříme, že se do Vánoc situace zlepší, hromadná setkání nebudou možná. 
Galerii budou do 19. 12. 2020 zdobit výrobky regionálních výrobců (v rámci akce Ježíšek z regionu, která probíhá již od 4. 11. 2020 – 
informovali jsme v minulém čísle) a od první adventní neděle k nim přidáme i vánoční výzdobu a tím vykouzlíme atmosféru Vánoc. 
Objednávat dárky můžete až do 19. 12. na webových stránkách www.galerie-stara-skola.cz. 

Kulturní a komunitní centrum Mukařov
Rok 2020 byl pro naše Kulturní a komunitní centrum zcela jiný a ovlivněný pandemií COVID-19. Přes všech-
na úskalí jsme se dokázali s omezením vypořádat, nepodlehnout panice a přijmout situaci takovou, jaká je.  
Na jaře jsme ze dne na den vypnuli téměř všechny zájmové kroužky pro děti i dospělé, zavřeli klubovnu pro 
školáky i programy Mateřského centra. Ale na podzim jsme se již vrhli do online výuky, a tak jazykové a výtvarné 
kroužky, dramatický kroužek, Příroda kolem nás, Lesany, šachový kroužek, kroužek zálesák, cvičení pro děti a multimédia pokračují 
distanční formou na platformě MS Teams. Školkové a předškolní děti (pokud to bylo možné), navštěvovaly tanečky, malování, Předško-
láka a dopolední anglickou školičku. V neustálém provozu je hlídání dětí s programem (Mrňouskové, Mravenečci), a pokud je dovoleno, 
má otevřeno i naše Obecní knihovna. 
 
Rády bychom poděkovaly návštěvníkům, lektorkám, lektorům a všem příznivcům za jejich podporu v této nelehké době. A těšíme se, 
že v příštím roce budeme mít opět možnost se více setkávat, povídat si a sdílet společné zážitky „na živo“.  

Krásné vánoční svátky a šťastný nový rok 2021 vám za KKCM přejí  
Jitka Čurdová, Petra Houdková, Zuzana Holoubková a Kateřina Čadilová.

Expedice Klepec u Skřivan



Když jsem jako dítě bydlela v Praze, rodiče mě a bratra vodili 
do kostela Sv. Antonína na Strossmayerově náměstí, chodili jsme 
se tam podívat na jesličky. V době hluboce normalizační jste na 
betlémy vystavené venku, třeba na náměstí, mohli narazit opravdu 
jen zřídkakdy. Proto i rodiny které nebyly věřící, pokud chtěly dětem 
ukázat Ježíška, musely za ním do kostela.

Nepamatuji si, jak vypadal kostel, ale nikdy nezapomenu na 
pocit klidu a míru, a zvláštní vůni ve vzduchu. Jako malou holčičku 
mě zcela uchvátil pohled na malé miminko, které v té zimě leželo 
v jesličkách na seně skoro nahé a krásně se usmívalo. Proč ho nikdo 
nepřikryje? Všichni byli oblečení a toho drobečka nechali jen tak. 
A proč je ve chlévě, a ne v domě? A proč nemá postýlku ani peřinku? 
A proč se usmívá, vždyť mu musí být zima? Jsem si jistá, že některé 
z těch otázek jsem určitě svým rodičům položila. Jestli jsem dostala 
uspokojivou odpověď, nevím, ale vždy jsem se před Vánoci těšila, 
až se na Ježíška půjdu zase podívat.

Náš domácí betlém byl velmi skromný. Papírová skládačka pro-
stříhaná tak, aby tvořila různé průhledy, tištěné figury měly mírně 
zdvojené obličeje a ruce, palmám zelená na listech trochu přecházela 
v modrou, protože se barvy správně nepřekrývaly. A velbloud měl 
dvě tlamy. Ale co na tom! Já ho milovala a vždycky, než jsme ho po-
ložili pod stromek, jsem ho dlouho držela v ruce a dívala se všemi 
okýnky, jestli náhodou nezahlédnu v některé části ještě schovanou 
postavičku nebo zvířátko. Ježíšek v našem betlémě se měl stejně 
dobře jako ten v kostele, stále se usmíval.

Při každoročních vánočních návštěvách u příbuzných a známých 
jsem rok co rok podrobovala pečlivému zkoumání jejich betlémy. 
Hledala postavičky, které jsem si oblíbila i ty, kterých jsem se bála. 
Ať už byly betlémy papírové, dřevěné, perníkové, z vizovického těsta 
nebo třeba ze slámy, jedno měly společné, všude se Ježíšek usmíval.

Vydejte se s námi po cestě od betléma k betlému ze Srbína do 
Mukařova nebo naopak. Vezměte za ruce svoje nejbližší a společně 
hledejte úsměv na tvářích všech Ježíšků, které na této cestě potkáte. 
Jistě ho najdete na každé z nich. Bez ohledu na to, jestli je betlém 
papírový, slaměný, dřevěný, porcelánový nebo třeba z ryzího zlata. 
Důvodem k tomu všudypřítomnému úsměvu je totiž vědomí bez-
pečí, péče a lásky. A to je kouzlo Ježíškova úsměvu. Najděte ho i vy. 

Krásné svátky přeje Zuzana Holoubková

Je zajímavé, že v dávné minulosti v tomto kraji se děti dopředu 
těšily na Svatou Barboru, Svatého Mikuláše nebo Svatou Lucii, tedy 
osoby, které přinášeli drobné dárky a hlavně pamlsky. Mezi tyto 
osoby patřil i kníže český Svatý Václav. V Anglii se dodnes vypráví 
(a v podobě zlidovělé koledy i zpívá) legenda „Page and Monarch“ 
– Dobrý král Václav.

Ježíšek, jehož narození se očekávalo a v kostele připomínalo 
roráty, tehdy ještě dárky nenosil, ale on byl dle evangelia Sv. Lukáše 
pastýři obdarován. 

Jak to tedy bylo v období Vánoc s dárky u nás nebo v okolních 
zemích?
Do dnešních dnů se u nás i v okolních zemích dostal do povědomí 
jako dárkonoš Svatý Mikuláš. Svatý Mikuláš biskup z Myrhy, byl 
symbolem štědrosti. Tajně vhazoval potřebným peníze oknem. 
Proto se traduje, že Mikuláš naděluje oknem. Ve středověku děti 
nedostávaly dárky na Štědrý den, ale jak je výše uvedeno na svátek 
Svaté Barbory, Svatého Mikuláše, Svaté Lucie nebo v Katalánsku na 
svátek Neposkvrněného početí Panny Marie (8. 12.). Ve Španělsku 
a Portugalsku se děti těší na svátek Tří Králů (6. 1.). Mezi tyto dár-
konoše kupodivu patří i žena světského původu, ruská Bábuška. 
Podle staroruské báje, kterou jak jsem si ověřil nikdo (ani z občanů 
ruského původu) nezná, zvali Tři králové tuto matrónu, aby se s nimi 
šla poklonit narozenému Spasiteli. Nechtělo se jí do mrazivé noci. 
Druhý den se zastyděla za svou lenost, naplnila koš sladkostmi, 
hledala Ježíška a všude pro něj zanechávala dárky. Tak takový byl 
předchůdce Dědy Mráze.

U nás tedy dárky nosil především Svatý Mikuláš. Jenže protes-
tanská náboženství tohoto světce a katolické svátky neuznávala. 
Proto dávat dětem dárky na Svatého Mikuláše, nebo Svatou Barboru 
nemělo pro protestanty náboženské odůvodnění. Jenže jejich děti 
se dárků nechtěly vzdát. Dilema nakonec vyřešil, a to prý na Božím 
Daru v Zeleném domě, sám Martin Luther nápadem, dávat dětem 
dárky k narození Ježíše Krista. Podle jiné pověsti to vymyslela jeho 
žena, bývalá řeholnice. Tento zvyk se obecně rozšířil i v jiných zemích.

S pozdravem a přáním krásných a klidných Vánoc 
JUDr. Karel Kropík

Vážení čtenáři, ze současné 
situace plyne téměř s jistotou, 
že letos se při tradiční Rybově 
Vánoční mši nesejdeme a 45 
let dlouhá řada mší a koncertů 
v okolí Říčan a Ondřejova dozná 
přerušení. Pro mnoho z vás se 
možná naše provedení stalo 
nedílnou součástí Vánoc, a pro-
to mi dovolte, abych předložil 
náhradní řešení. Určitě všichni 
máme nejrůznější nahrávky 
zmíněné mše, takže nic nebrání 
tomu, abychom si kupříkladu  
24. 12. ve 21 hodin pustili doma 
provedení „Rybovky“. Tak se nám 
podaří alespoň na dálku se spojit 

a mít společný prožitek, bacilům 
navzdory. Pokud by okolnosti 
umožnily alespoň nějaké setkání 
u Živého Betlému nebo při jiné 
příležitosti, dozvíte se o tom na 
www.rybovky.cz. Vážení a milí 
přátelé, závěrem vám všem přeji 
požehnané a pohodové Vánoce, 
klid a pokoj v rodinách i ve va-
šem okolí a velice se těším, že za 
rok touto dobou již budete moci 
s řádnou pozvánkou v ruce pře-
mýšlet o tom, kdy a kam přijdete 
poslouchat.

S pozdravem 
Josef Zicha
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Proč se Ježíšek usmívá? Jak to bylo v období Vánoc s dárky 
u nás nebo v okolních zemích?

Snímek z posledního koncertu, který proběhl 5. ledna letošního 
roku v Říčanech. Foto: Martin Flachs

Rybova Vánoční mše se letos neuskuteční



Zdeněk Hraba, senátor

Vážení občané, i v letošním roce se k vám obracím, abych vám popřál klidné prožití adventu a vánočních svát-
ků a úspěšný vstup do nového roku 2021. Končící rok byl obdobím mnoha změn – život naruby obrátila naší 
zemi neznámá a nevyzpytatelná nemoc a situace, do kterých jsme se v jeho průběhu dostávali, bychom si ještě 

před rokem jen stěží představovali. Můžeme ale snad již v tuto chvíli parafrázovat slova Winstona  
Churchilla z roku 1942: „Tohle není konec. To není ani začátek konce. Je to ale snad konec začátku.“  

V příštím roce nás všechny čeká hodně práce – návrat k původnímu běhu věcí před zaváděním 
vládních opatření nebude jednoduchý. Jsem proto velmi rád, že v tuto dobu potkala náš Středo-

český kraj významná změna ve vedení a že jej povedou lidé zkušení a dobře znalí samospráv. 
Rád budu kolegům ze STAN a koaliční ODS nápomocen v řešení dlouhodobých problémů, 

které kraj trápí například v oblasti dopravy nebo školství. Mým předsevzetím bylo hned 
na začátku mého mandátu navštěvovat jednotlivé obce mého obvodu, což byla jedna  
z věcí, kterou jsem musel bohužel v letošním roce omezit. Snad tedy v tom nadcházejí-
cím se s vámi budu moci setkat osobně. 

Tomáš Kouba, zastupitel

Vážení občané Mukařova, jsou to již dva roky, co jsem ve vol-
bách obdržel vaši důvěru a byl zvolen do zastupitelstva naší obce.  
Sám jsem byl překvapen, jak je tato práce náročná a kolik času jí musí 
člověk věnovat, pokud ji chce vykonávat svědomitě. Zapojil jsem se 
do celé řady agend (školství, finance, digitalizace). Zejména v posledních týdnech 
jsem se také přesvědčil, že člověk někdy musí prosazovat nepopulární opatření,  
zejména pokud vidí, že se děje něco výrazně nesprávného. Mrzí mě, jak jsou ně-
kteří lidé nevyzpytatelní a pro prosazení vlastních zájmů neváhají pošpiňovat ne-
jenom mě osobně, ale také mou rodinu. Neváhají přitom šířit polopravdy a lži.  
V tuto chvíli ale nechci být konkrétnější. Nicméně i přes tyto nesnáze jsem  
přesvědčen, že všechno dobře dopadne. Dovolte mi, abych vám tímto popřál co 
nejklidnější prožití vánočních svátků, vše nejlepší do nového roku a hlavně – hodně 
zdraví!

Klára Holická & Klára Balínová,
Poradna Mukařov

Za Poradnu Mukařov všem přejeme klidný adventní čas,  
pohodové vánoční svátky a v novém roce hlavně pevné zdra-
ví, hodně štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů.

Rudolf Semanský, starosta

Vážení spoluobčané, s radostí využívám možnosti napsat v tomto 
předvánočním čase pár slov a popřát vám krásné prožití vánočních 
svátků, strávené v kruhu svých nejbližších, mnoho zdraví a štěstí, které 
nechť se vám drží nejen v tomto období, ale i po celý následující rok. 
Přeji si, aby svátky u vás doma probíhaly v klidu a pohodě a v laskavé a příjemné 
atmosféře. Ať můžete v těchto svátečních dnech alespoň na chvíli zapomenout na 
všechen shon a starosti, které náš život provází. A také vám chci popřát šťastný 
vstup do nového roku 2021, a nechť  je po všech stránkách lepší, než tento poně-
kud zvláštní rok, který pomalu končí.

Pavel Mádr, zastupitel 

Novoroční zdravice,  
ty mě baví nejvíce.

Co si do nového roku přát?  
Aby dařilo se snad!

Ať technické služby v zimě pluží,  
ať každý zaplatí, co obci dluží.

Ať třídíme ty naše odpady  
a obec vyjedná nám nižší náklady.

Ať má každý po čem touží,  
ať je v obci málo louží.

Ať nekácí se naše stromy  
a nestaví se velké domy.

Ó nebesa,  
ať už se nevozí dříví do lesa.

A také volám: Hola, hola,  
ať žije ta naše krásná škola.

Ať naše obec chová se dle zákona  
a porušení smluv ať se nekoná.

Ať se tady líbí dětem,  
když se vrací z cesty světem.

Ať jsme všichni zdraví,  
ať nás tady bydlet baví.

Vánoční přání občanům Mukařova, Srbína a ŽernovkyVánoční přání občanům Mukařova, Srbína a Žernovky



O výstavu betlémů ani letos nepřijdete. Díky nápadu a rychlému nasazení koordináto-
rek z Kulturního a komunitního centra budou betlémy zdobit hned 12 míst v Mukařově  
a Srbíně, která jsou viditelná a veřejně přístupná z našich ulic.  Můžete tak putovat a obdivo-
vat nasvícené betlémy ve výlohách a oknech v našich obcích. Tímto bych chtěla poděkovat 
všem organizacím za zapůjčení výstavního prostoru a zapojení do této vánoční akce.

Výstava betlémů bude trvat od 1. 12. 2020 do 6. 1. 2021 (tedy do Tří králů). Za nápad 
i pomoc s realizací této akce velice děkuji jmenovitě Zuzaně Holoubkové a Petře 
Houdkové z KKCM. V kulturním a komunitním centru je vystaven betlém v téměř životní 
velikosti, za jeho zapůjčení bych chtěla poděkovat rodině Šavrdové ze Srbína.

Ráda bych vám všem popřála krásné vánoční svátky a šťastný vstup do nového roku 2021.
 Jitka Čurdová, kurátorka Galerie Stará škola

Foto: Jitka Čurdová, Milan Veselý
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Putování za betlémy v blízkém okolí
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Celkem na vás čeká 12 míst, kde můžete 
spatřit betlémy různých témat  
a provedení:

 � Kulturní a komunitní centrum Mukařov
 � Galerie Stará škola Mukařov
 � Obecní knihovna Mukařov
 � Základní škola Mukařov
 � Mateřská škola Mukařov
 � Enapo Mukařov
 � Restaurace Phó
 � Farmářský obchod Mukařov
 � Trafika Mukařov
 � Květinářství Srbín
 � Kia Motors Srbín
 � Oděvy Srbín


