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Mukařov, Srbín a Žernovka v roce 2020
Přelom roku je vždy obdobím, kdy každý 
z nás bilancuje, ať už cíleně a důkladně, 
nebo jenom tak podvědomě a mimo-
chodem. A co teprve, když stojíme na 
začátku nové dekády!
Letopočet se nám pěkně zakulatil, a navíc 
je dokonale symetrický. Pro obecní zastu-
pitelstvo bude znamenat „poločas“ jeho 
volebního období a z právě schváleného 
rozpočtu, o němž se dočtete v podrobném 
článku předsedy finančního výboru Ing. 
Petra Doležela, je vidět, že nás nečekají 
malé úkoly. 
Na čelných místech rozpracovaných pro-
jektů stále figuruje infrastruktura, tedy 
dokončení vodovodu a výstavba kanali-
zace. Ale pracuje se i na dalších projektech, 
jako je postupná oprava místních komuni-
kací, řešení budoucnosti školy a školního 
areálu, zušlechtění center všech našich obcí 
nebo vyčištění vodních nádrží a rybníků. 
Palčivou otázkou je doprava „v pohy-
bu a klidu“, tedy průjezdy a parkování 
v obytných zónách, které by mělo po-
moci regulovat nové dopravní značení 
vycházející z komplexního pasportu 
všech komunikací. Podobně jako v mno-
ha dalších oblastech, i zde narážíme na 
stále narůstající zátěž, která je důsledkem 
rychlého nárůstu obyvatel nejen u nás, ale 
i v sousedních obcích. Obecní infrastruktu-
ra pak pouze dohání realitu, kterou vedení 
obce nemělo možnost ovlivnit. A k tomu se 
ještě přidružuje zátěž z dopravního tranzitu 
nadregionálního významu. 
Postavení Mukařova je v důsledku jeho 
„spádovosti“ odlišné od ostatních obcí 
v okolí. Svým způsobem musíme řešit 
řadu problémů i za své sousedy. Najdou 
se ale i oblasti, v nichž jim můžeme jít 
příkladem. Jako například při plošném 
zavedení motivačního systému odpado-
vého hospodářství, založeného na „do-
or-to-door“ systému separace odpadů. 
A díky aktivnímu členství v evropské Síti 
chytrých vesnic bude Mukařov jedním 
z míst realizace celoevropského pilot-
ního projektu testování chytrých řešení 
pro venkovské oblasti. Uspěli jsme v pro-
gramu WiFi4EU, který zajistí pokrytí ve-
řejných prostranství a budov v Mukařově 

wifi signálem s otevřeným připojením.
Pyšní můžeme být určitě i na aktivity 
v oblasti vzdělávání a kultury. Neustále 
se rozšiřuje nabídka kroužků v základní 
škole i Kulturním a komunitním centru 
a Galerie Stará škola láká každý měsíc na 
nové výstavy nejrůznějších žánrů. Koncem 
února ji čeká renovace interiéru, která ještě 
rozšíří možnosti instalace obrazů a dalších 
uměleckých děl. V Obecní knihovně se po-
dařilo v loňském roce zavést automatizo-
vaný systém, který nejen urychlí zpraco-
vání výpůjček, ale hlavně umožňuje hledat 
v katalogu knihovny i z pohodlí domova.
A konečně tu máme i akce pro veřejnost 
pořádané místními spolky a sdruženími, 
které si získávají stále větší oblibu. Větši-
na z nich je určena pro rodiny s dětmi, jako 
„stálice“ v podobě Dětského dne s hasiči, 
Lampioňáku, vynášení Morany nebo Dý-
ňování, ale své nadšené příznivce si našly 
i taneční pro dospělé nebo adventní se-
tkání na návsi. Letos podruhé by se měl za 
podpory obce konat květnový Mukařov-
ský pes a srpnový Pouťový festival, navíc 
kombinovaný s dřevosocháním, při němž 
by měly vzniknout další zajímavé plastiky 
do veřejného prostoru našich obcí. A také 
jsme zvědaví na výsledky výzvy k podá-
vání „participativních“ projektů, které 
může navrhnout kdokoli z místních občanů. 
Z předchozího výčtu je zřejmé, že úkolů 

nás v roce 2020 čeká víc než dost. Věřím, že 
jejich postupné plnění přispěje ke zlepšení 
života v Mukařově, Srbíně a Žernovce. Je jis-
té, že ten seznam není úplný, a navíc nepo-
krývá drobné i vážnější starosti jednotlivých 
občanů. I pro ně ale máme připravenou 
první pomocnou ruku, v podobě sociální 
Poradny Mukařov. V minulém roce její 
služby vyhledalo 67 klientů s nejrůznějšími 
problémy od zdravotních a psychických, 
přes partnerské a hmotnou nouzi až po 
pomoc při jednání s nejrůznějšími úřady.
To se naštěstí (až na drobné výjimky po-
tvrzující pravidlo) netýká toho našeho, 
mukařovského. I když nám agenda neu-
stále narůstá, snažíme se řešit požadavky 
a problémy občanů individuálně, ať už nás 
občané osloví e-mailem, telefonem, nebo 
při osobní návštěvě. A díky novému webu 
máme i další jednoduchý způsob kontak-
tování obce – možnost nahlásit „závadu“, 
a zároveň se přihlásit k odběru novinek 
do e-mailu. 
Jménem zastupitelstva i obecního úřa-
du bych ráda popřála všem občanům, 
abychom se potkávali především při 
příjemných příležitostech. A když dojde 
na problémy, aby se nám je dařilo řešit 
ke společné spokojenosti všech obyvatel 
Mukařova, Srbína i Žernovky.

Kateřina Čadilová, místostarostka
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Z jednání zastupitelstva obce
V lednu byl nejdůležitějším bodem jednání zastupitelstva obce 
rozpočet na rok 2020. Ten byl – po delší diskusi zastupitelů – 
schválen ve znění předloženém finančním výborem. Následo-
valo schvalování veřejnoprávních smluv, jimiž jsou poskytovány 
finanční prostředky spolkům působícím v obci. U všech žádostí 
byla přidělená částka o něco nižší, než o jakou bylo žádáno, 
v případě TJ Sokol Mukařov bylo schválení smlouvy odloženo 
z důvodů nejasností u některých položek žádosti.
Zprávy o činnosti svých jednotek a sdružení předložili starostové 
SDH Mukařov a Žernovka. Byl schválen záměr směny pozem-
ku p.č. 1008 v Srbíně (podél hal dříve patřících zemědělskému 

družstvu) a části soukromých pozemků podél ulice Do Chobotu 
v nepřehledném úseku nad srbínskou návsí. Nový vlastník hal 
plánuje pozemek zbavit náletových dřevin a po provedení opravy 
budov vysázet nový pás stromů. Pozemek v ulici Do Chobotu obec 
využije pro rozšíření komunikace.
Posun doznalo řešení dopravního značení v obci, které připo-
mínkovali členové Výboru pro veřejný pořádek a dopravu a dále 
bude projednáno s dopravním projektantem a dotčenými orgány 
(dopravní policií a složkami IZS).

Kateřina Čadilová

Finanční výbor se ze své činnosti odpovídá pouze zastupitel-
stvu obce a jen zastupitelstvo může finanční výbor úkolo-
vat. Finanční výbor tudíž nemá pravomoc ukládat úkoly, a to 
ani obecnímu úřadu ani jednotlivým zaměstnancům obce. Role 
finančního výboru je ve třech oblastech. (1) průběžná kontrola 
stavu hospodaření obce oproti schválenému rozpočtu; (2) příprava 
rozpočtu na další finanční období včetně aktualizace desetiletého 
výhledu hospodaření obce; (3) realizace úkolu od zastupitelstva 
obce. 
Co to konkrétně znamená pro členy FV? V průběhu roku se 
sejdeme osmkrát a detailně debatujeme nad vývojem hospoda-
ření obce, připravujeme rozpočtová opatření, která předkládáme 
zastupitelstvu obce k projednání a následně ke schválení. Chtěl 
bych zde zdůraznit jednu důležitou věc. Máme celkem sedm zásad 
tvorby rozpočtu, které se opírají o metodiku stanovenou Minis-
terstvem vnitra ČR a Ministerstvem financí pro roli a fungování 
finančních výborů.  Kromě toho, že se rozpočet sestavuje jako 
jednoroční, musí být také schválen. Druhou zásadou je reálnost 
a pravdivost rozpočtu, tzn. co nejpřesnější odhad příjmové a vý-
dajové stránky. V případě, že se u některé položky na výdajové 
stránce odchylujeme, máme tu mechanismus rozpočtového 
opatření, kterým rozpočet zpřesňujeme. V případě věcné změny 
na příjmové stránce směrem dolů, která je vyvolána objektivními 
vlivy, například snížením příjmů z daní, se rovněž přistupuje k roz-
počtovému opatření. Třetí zásada je zásada úplnosti a jednotnosti 
rozpočtu, což de facto znamená, že rozpočtová skladba je dána 
příslušnou vyhláškou Ministerstva financí a členění rozpočtu 
je společné pro všechny územní celky. Čtvrtá zásada je zásada 
dlouhodobého vyrovnaného hospodaření. Příjmy a výdaje musí 
být stejné. Pátá zásada je zásada publicity (průhledně, transpa-
rentně a efektivně) rozpočtového hospodaření. Šestá zásada je 
zásada účelovosti rozpočtu, tzn. finanční prostředky jsou použity 
pouze k těm účelům, pro které byly určeny ve struktuře platné 
rozpočtové skladby. Poslední zásadou je zásada efektivnosti 
a hospodárnosti.
Jak se tyto zásady projevují v našem rozpočtu? V případě kal-
kulace daňových příjmů vždy počítáme klíčové daňové příjmy na 
úrovni 95 % výše inkasa daní predikované Ministerstvem financí 
ČR na daný rok. Dále máme 18 položek (paragrafů) různých pří-
jmů. Tyto příjmy odhadujeme na základě detailně zpracovaného 
přehledu z minulých let a přihlížíme k reálným očekávaným pří-
jmům. Celkové predikované příjmy rozpočtu obce Mukařov jsou 
pro rok 2020 ve výši 80,6 milionů Kč, když do příjmů započteme 

přebytek finanční hotovosti předcházejícího roku ve výši 9,5 mil. 
Kč, dostáváme se na 90,1 mil. Kč se kterými obec Mukařov hos-
podaří. Za co tyto peníze vydáváme? 
Dlouhodobě se jedná zejména o položky opírající se o zastupi-
telstvem schválený Místní plán obnovy vesnice. Zasmluvněné 
investice a povinné splátky činí cca 30 mil. Kč včetně 18,3 mil. Kč 
na výstavbu vodovodu a jeho provoz. Toto je největší položka 
rozpočtu. Výdaje do této infrastruktury jsou strategické a všem 
je jasné, že ve 21. století nemůžeme bez kvalitní vodovodní sítě 
existovat. Druhou významnou výdajovou položkou jsou investice 
obce do Základní školy v Mukařově ve výši téměř 7 mil. Kč. Sou-
časná kapacita ZŠ je naplněna a v krátké budoucnosti nás čeká 
opět strategické rozhodnutí, jak dál. Je neudržitelné, abychom 
saturovali nezodpovědný rozvoj developerských aktivit v okolí 
naší obce. Škola prostě není nafukovací. Další klíčovou oblastí 
je výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod ve výši 5,3 mil. Kč. 
Na opravu a údržbu silnic dáváme 3,5 mil. Kč. Plně profinancu-
jeme výstavbu chodníků ve výši 4,7 mil. Kč. Největší položkou je 
výstavba chodníku podél ulice Pražské ve výši 4,1 mil. Kč. Dotace 
přidělená na tuto akci se nám bohužel objeví až v rozpočtu roku 
2021. Fungování komunálních služeb nás stojí 4,5 mil. Kč ročně. 
Součástí tohoto výdaje je také profinancování nového zametacího 
a čistícího stroje pro letní i zimní údržbu chodníků a komunikací 
ve výši cca 1 mil. Kč. Nemalou položkou je sběr a svoz odpadů, 
kde musíme vynaložit cca 5,3m Kč. Bez zavedení systému MESOH 
bychom v následujících letech čelili dramatickému navýšení a ji-
nou možnost než důsledně třídit prostě nemáme. Činnost místní 
správy a chod obecního úřadu: 4,5 mil. Kč a na zastupitelstvo 
vydáváme 3,3 mil. Kč. (Poznámka na okraj: výše odměn členů 
zastupitelstev územních samosprávných celků je dána nařízením 
vlády České republiky, řídí se počtem obyvatel v obci. Růst této 
položky je dán všeobecným trendem výrazného posilování platů 
ve státní sféře, tzn. tento výdaj si nestanovujeme sami.) Drtivá 
většina zvolených zastupitelů se ve svých volebních slibech veřejně 
přihlásila k podpoře činnosti spolků a kulturních akcí v naší 
obci a jsem rád, že můžeme v našem rozpočtu uvolnit částku 
ve výši 2,9 mil. Kč, přičemž vlastní podpora spolkové činnosti je 
ve výši 1,3 mil. Kč, a druhou významnou položkou je příprava 
kompletní dokumentace k rekonstrukci obecní budovy č.p. 8 na 
Srbíně, vč. přilehlé návsi. Novinkou je tzv. Participativní položka 
rozpočtu ve výši 300.000 Kč, kdy občané hlášení k trvalému pobytu 
v Mukařově mohou do 28. 2. 2020 navrhnout úpravu veřejného 
prostranství nebo budovy ve vlastnictví obce. Do fondu obnovy 

Finanční výbor a obecní rozpočet – jak se tvoří a co pokrývá v roce 2020
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a rozvoje obce Mukařov a rezerv alokujeme 9,2 mil. Kč, 10,5 % 
výdajů rozpočtu obce plánovaných na rok 2020. Přesná struktura 
rozpočtu je uveřejněna na webových stránkách obce Mukařov.
Finanční výbor obce Mukařov pracuje v tomto složení: zastupi-
telé – Petr Doležel, Dana Navrátilová, Tomáš Kouba a členové, 
kteří nejsou zastupiteli – Vít Šoupal, Tomáš Bergmann, Ladislav 
Profota a Pavel Zemen. Děkuji kolegům z finančního výboru 

za čas a úsilí, které věnují profesionálnímu a konstruktivní-
mu fungování tohoto klíčového výboru obce. Velmi si cením 
dlouhodobé shody v rámci finančního výboru. Chci poděkovat 
i panu Přemyslu Zimovi za jeho nasazení v roli místostarosty 
obce Mukařov zodpovědného finance, investiční plánování 
a rozpočet.

Petr Doležel, zastupitel, předseda finančního výboru 

Předsedů jednotlivých výborů jsme 
se zeptali, jak hodnotí práci svého 
výboru v roce 2019 a jaké mají plány 
na rok 2020.

Výbor pro územní plánování a rozvoj
Náš výbor byl po volbách nově založen, 
a tak si svou náplň a organizaci chvíli hledal. 
Celkově ale hodnotím práci výboru velice 
pozitivně. Výbor se schází s měsíčním in-
tervalem a za účasti většiny svých členů. 
Domnívám se, že je nápomocen v řešení 
jednotlivých žádostí občanů o vyjádření 
ke stavbám, pracovali jsme na přípravě 
podkladů pro změnu územního plánu a při-
pravovali plánovací smlouvy, v loňském 
roce to byla hlavně smlouva se společností 
LIDL ke stavbě prodejny a se stavebníkem 
v lokalitě BI20 (Srbín, Na Pískách). 
Podařilo se aktualizovat obecní zásady pro 
dělení pozemků ve stávajících a rozvojo-
vých lokalitách a zhodnocení stavebních 
pozemků a připravit formuláře pro podá-
vání žádostí občanů na obec. 
V roce 2020 by práce výboru měla zůstat 
stejná. Žádosti občanů o vyjádření ke stav-
bám jsou trvalou náplní. Čeká nás příprava 
podkladů ke 2. a 3. změně územního plá-
nu obce. Dále nám zůstávají nějaké body 
z minulého roku, které se ještě nepodařilo 
dořešit – např. svodidla podél ulice Pražská, 
nebo pasport dopravy, který nyní projedná-
val Výbor pro veřejný pořádek a dopravu. 
Hana Zákoucká, členka rady obce a předsedkyně 

Výboru pro územní plánování a rozvoj

Výbor pro veřejný pořádek a dopravu
Především bych chtěl podekovat všem ak-
tivním členům výboru za jejich práci a vy-
trvalost. Přestože bylo mnohokrát složíte 
sejit se v jednom čase a na jednom miste, 
výbor v roce 2019 na svých pravidelných 
schůzkách řešil všechny stížnosti, a to včet-
ně místních setřeni, vyřešil situaci s au-
tovraky v obci, kde aktivně komunikuje 
s Policií České republiky v Mnichovicích. 
Rok 2020 začne s prioritou číslo 1, a tou je 
pasportizace dopravního značení v našich 
obcích. Bude nám ctí přivítat i dva nove čle-
ny nahrazující ty, kteří odešli z pracovních 

či jiných důvodů. Dále bude výbor pokra-
čovat v aktivním řešení stížností, včetně 
místních setření, a podpoře bezpečnosti 
v našich obcích. 

František Chrpa, zastupitel a předseda Výboru 
pro veřejný pořádek a dopravu

Kulturní a sociální výbor
Základní a průběžnou činností našeho 
výboru jsou blahopřání jubilantům – tj. 
našim dřéve narozeným občanům, kteří 
se dožívají kulatých a půlkulatých životních 
výročí, a organizace vítání nových občán-
ků. Do gratulací se podle svých časových 
možností zapojují všichni členové našeho 
početného výboru a podle ohlasů si to uží-
vají stejně jako oslavenci. I když průběh 
setkání je vždy zcela přizpůsoben přání 
oslavence, nejednou má podobu milého 
posezení, při němž se nejen vzpomíná, ale 
probírají se i současné radosti a starosti. 
Vítání občánků má také stabilní průběh, no-
vinkou z loňského roku jsou profesionální 
portrétní i hromadné fotografie a dětská 
kousátka české výroby s logem naší obce.
V kulturní oblasti se výbor podílel na přípra-
vě programu Pouťového festivalu, který se 
podle ohlasů návštěvníků opravdu vydařil. 
Na letošní rok proto chystáme nejen re-
prízu, ale také propojení s další zajímavou 
akcí – mukařovským dřevosocháním, které 
proběhne v pouťovém týdnu. Novinkou le-
tošního roku by pak měl být adventní kon-
cert vážné hudby v mukařovském kostele, 
naplánovaný na druhou adventní neděli.
Kateřina Čadilová, místostarostka a předsedkyně 

Kulturního a sociálního výboru

Školský výbor
Školský výbor se v roce 2019 sešel celkem 
8x. Skvělé je, že účast členů na jednáních 
výboru je více než 75%. Mezi hlavní témata, 
kterými se výbor zabýval, patřilo kromě 
pojednávání koncepce rozvoje MŠ a ZŠ 
také řešení některých provozních problé-
mů, které naše školská zařízení řeší. Po 
dohodě se Sokolem Mukařov se poda-
řilo uzavřít dodatek k nájemní smlouvě 
na pronájem sokolovny pro účely výuky 
tělesné výchovy tak, aby byl zabezpečen 

větší pořádek a zejména také jednoznač-
né kroky k jeho udržení. Stále se snažíme 
najít řešení zlepšení průjezdnosti v ranních 
hodinách v okolí ZŠ a MŠ (např. posunutí 
času příjmu dětí do MŠ), či lepší dopravní 
značení. Rozhodně usilujeme o zlepšení 
průběhu zápisu dětí do prvních tříd tak, aby 
děti zbytečně nestály v dlouhých frontách. 
Snažíme se podporovat vedení MŠ a ZŠ, 
aby v našich školských zařízení vyučovali 
kvalifikovaní a schopní pedagogové, aby 
i provozní zaměstnanci vykonávali svou 
činnost pečlivě a svědomitě. Stále řešíme 
možnosti v oblasti zkapacitnění ZŠ, nicmé-
ně v poslední době se více zaměřujeme i na 
kvalitativní možnosti výuky. V budoucnu 
nás pravděpodobně čeká ohromný úkol 
v podobě přístavby školní jídelny, nové 
tělocvičny a další budovy ZŠ, stejně tak ale 
i rekonstrukce staré budovy a kontejnerové 
přístavby.

Tomáš Kouba, zastupitel a předseda 
Školského výboru

Pracovní skupina pro upgrade webu 
obce / Komise pro digitalizaci
Vedle řádných výborů obecního zastupitel-
stva byla hned po volbách v roce 2018 usta-
vena také pracovní skupina pro upgrade 
obecního webu. Svůj úkol splnila spuštěním 
nových webových stránek obce v září 2019. 
Úkolů v oblasti digitálních technologií je ale 
daleko více, proto byla pracovní skupina 
na podzim transformována do Komise 
pro digitalizaci, působící při Radě obce. 
Jejím úkolem bude připravit strategii zavá-
dění „chytrých řešení“, která usnadní jak 
vnitřní fungování úřadu a samosprávy, tak 
i komunikaci občanů s obcí. Činnost rady 
bude podpořena zapojením do projektu 
s dlouhým názvem „Přípravná akce pro 
chytrý venkov v 21. století“, který realizuje 
Generální ředitelství Evropské komise pro 
zemědělství, a Mukařov v něm figuruje 
jako jedna z pěti testovacích obcí napříč 
Evropou.

Kateřina Čadilová, předsedkyně Komise 
pro digitalizaci

Z činnosti výborů obecního zastupitelstva



 Obecní zpravodaj (2/2020)                                        Nepřehlédněte   Strana 4

Participace v Mukařově

Preventivní opatření jako ochrana před krádežemi a žádost o součinnost občanů

Až do konce února je možno předkládat náměty na projekty, které by 
mohly být realizované na pozemcích nebo v budovách ve vlastnictví 
obce. Jejich schematické zakreslení je vidět na přiložených obrázcích, vedle 
většiny ulic je to i řada veřejných prostranství nebo stávající dětská hřiště. 
Z budov pak obecní úřad, škola, školka a komunitní centrum.
Předkladatel záměru musí vedle popisu návrhu zpracovat i rozpočet realizace 
záměru. Ještě před uzávěrkou přijmu návrhů, 18. 2. 2020 od 19 hodin, 
se v restauraci U kostela v Mukařově uskuteční setkání, na němž bude 
možné představit jednotlivé záměry a diskutovat o nich s představiteli 
obce i veřejností.
Maximální výše nákladů na jeden projekt je 100 tisíc korun, náměty se 
podávají na webu obce Mukařov https://www.mukarov.cz/obecni-urad-a
-samosprava/participativni-rozpocet/participace-formular
O finálním výběru projektů rozhodne veřejnost v internetovém hlasování.

Kateřina Čadilová

Od září 2019 je v obcích na jih a jihový-
chod od Prahy pozorován zvýšený výskyt 
vloupání do obytných domů. Policie České 
republiky žádá občany ke zvýšené opatr-
nosti a hlášení všech podezřelých událostí. 
Policie České republiky vyzývá občany ke 
maximální opatrnosti a žádá o informace 
o všech podezřelých skutečnostech. Ob-
čanům se doporučuje zejména:

 � neprodleně kontaktovat policisty pro-
střednictvím linky 158 (ne 112!) v přípa-
dě, že zaznamenají pohyb cizích osob, 
vozidel, nebo nestandardní jednání,

 � nesdělovat veřejně informace (ani pro-
střednictvím sociálních sítí), kdy budou 
mimo domov,

 � pokud mají v domě bezpečnostní systé-
my, alarmy, aktivovat je i při sebekratším 
vzdálení se z domu,

 � případně předat policistům záznamy 
z kamerových systémů, nebo i palub-
ních kamer z vozidel, kde mohou být 
zachyceny cizí osoby, případně vozidla.

V případě, že už dojde k vloupání:
 � nevstupovat do narušeného prostoru 
a okamžitě volat linku 158

 � do příjezdu policie nemanipulovat 
s předměty v objektu, neuklízet

Na webu Krajského ředitelství policie Stře-
dočeského kraje najdete i aktuální přehled 
evidovaných případů a záznamy videoka-
mer, na nichž jsou záznamy vniknutí cizích 
osob na soukromé pozemky. 
V některých obcích se dokonce zformovaly 
občanské hlídky, které se střídají v hlídání 
konkrétních ulic po celou noc. Starostové 
postižených obcí v čele se starostou města 
Jesenice Pavlem Smutným odeslali ote-

vřený dopis ministrovi vnitra, starostové 
za STAN a nezávislé (Pavel Smutný z Jese-
nice, Petra Pecková z Mnichovic a Věslav 
Michalik z Dolních Břežan) zveřejnili petici 
s podobným obsahem, k níž se mohou 
připojit i občané.

Kateřina Čadilová



Jak platit poplatky 
za odpady
Poplatky za odpady na rok 2020 bude 
možné platit od 15. 2. do 30. 4., základní 
poplatek, který činí 850,- Kč na osobu, 
může být snížen o bonus z motivačního 
systému. 
Ten je, stejně jako variabilní symboly 
nutné pro bezhotovostní platbu, možno 
zjistit na webu www.mojeodpadky.cz, 
po přihlášení ke konkrétnímu stano-
višti. 
Poplatek za stanoviště se hradí vždy s va-
riabilním symbolem kontaktní osoby, 
bonusovou slevu mají všichni poplatníci 
na daném stanovišti stejnou. 
V případě, že mají osoby na stanovišti 
nárok na jiné úlevy nebo osvobození (věk 
nad 70 let, ZTP, příslušník zásahové jed-
notky hasičů, dlouhodobý pobyt v cizině 
nebo v nemocnici), kontaktujte obecní 
úřad, kde se dozvíte další postup.

Kateřina Čadilová

 Obecní zpravodaj (2/2020)                                        Nepřehlédněte   Strana 5

Vážení obyvatelé a ctění čtenáři,

netušil jsem, že ještě v letošním roce Vám 
budu psát o stále nedokončeném vodo-
vodu. Jak k tomu došlo, uvedl zevrubně 
starosta v minulém čísle – stavební firma 
hrubě podcenila organizaci stavby a na 
naše (i vaše) připomínky a protesty k pro-
vádění prací reagovala méně než vlažně. 
K rozhodnějším činům ji rozhoupalo až 
penále za nesplněný termín dokončení díla, 
ale přestože nabíhá ke druhému milionu, 
ani tak to není žádná sláva. Bohužel ani 
v době, kdy píši článek, není vodovod do-
končený, stále nebyl předán obci, protože 
stále probíhají opravy chybně provedeného 
potrubí na Žernovce. 
Ne všechny vady však byly způsobené šlen-
driánem stavební firmy, došlo i na sabotá-
že, kdy na několika místech bylo zjištěno, 
že potrubí bylo naříznuté pilkou. Na závady 
potrubí se tak v mnoha případech přišlo 
až během posledních týdnů při provádě-
ní tlakových a průtokových zkoušek. Tyto 
zkoušky díky všeobecnému zpoždění stav-
by probíhají ještě nyní a opravy problémo-
vých úseků někde bohužel narušují nové 
povrchy komunikací. 
S ohledem na stav ulic po výstavbě a blížící 
se zimní období jsme trvali na jejich obnově 
podle původního harmonogramu v loň-

ském roce, aby komunikace nevypadaly 
přes celou zimu jako tankodrom. Stihla 
se jich díky příznivému počasí převážná 
většina, nicméně práce na komunikacích 
budou probíhat ještě letos na jaře. Zhru-
ba měsíc a půl zbývá ještě na dokončení 
pokládky žulové dlažby v Žernovce, která 
nakonec je asi to nejhezčí, co se stavbě 
podařilo, a obnovy povrchu v Maceškové 
ulici. Pokud počasí dovolí, dlaždiči jsou 
připraveni nastoupit už v únoru. Od po-
loviny března pak předpokládáme možný 
nástup asfaltérů, kteří vedle celé Zvoneč-
kové ulice budou plošně dokončovat část 
ulice Lomová a opravovat nedodělky, které 
se před zimou nestihly. Veškeré práce na 
dokončení obnovy povrchů komunikací 
budou probíhat až do 30. 4. tohoto roku, 
kdy končí smluvní termín.

Ještě zde chci apelovat na všechny vlast-
níky, kteří mají mít, a ještě nemají, za-
budovanou vodoměrnou šachtu, aby si 
ji co nejdříve pořídili. Jakmile bude vodo-
vod uveden do provozu, bude ukončena 
podpora nákupu vodoměrných šachet se 
slevou přes obec. Pokud šachtu již máte, 
ale stále jste nedostali vyúčtování, nebojte 
se, nezapomněli jsme na vás, jen pro velké 
množství neprošly ještě všechny odběry 
zpracováním. Vyúčtování s pokynem k plat-

bě za vámi odebrané šachty očekávejte 
v nadcházejících týdnech.

Určitě se ptáte, kdy konečně poteče voda? 
Zatím nemohu s určitostí potvrdit konkrétní 
datum, neboť nemáme ještě od stavby 
všechny kolaudační podklady. Kolaudač-
ní řízení na všechny části stavby je již od 
listopadu zahájené, ale je jisté, že uvedení 
do provozu se kvůli zdržení stavby, opož-
děnému dodání podkladů i procesním 
záležitostem potáhne nejméně do konce 
března. Přesnější informaci k datu uvedení 
vodovodu do provozu jako i další postup 
pro zprovoznění přípojek a osazení vodo-
měrů plánuji podat v příštím čísle. 

Přemysl Zima, místostarosta

Nový pomocník technických služeb obce –  
zametací stroj Kärcher
Nejnovější přírůstek vozového parku technických služeb obce, víceúčelový čisticí a za-
metací stroj Kärcher, který obec pořídila na leasing, již pracuje v našich ulicích. Zvládá 
nejen úklid silnic a chodníků od nepořádku, ale také úklid sněhu, posyp a další činnosti.

Výstavba vodovodu pro Srbín a Žernovku – rok třetí

Žádáme majitele nemovitostí, 
aby věnovali pozornost 
připravovanému projektu na 
kanalizaci a bez zbytečného 
odkladu a včas vyřizovali podpisy 
smluv na výstavbu domovních 
přípojek kanalizace, abychom 
stihli včas připravit podklady ke 
stavebnímu řízení.
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Postup kluků do krajského kola v ČEPS cupu základních škol ve florbale

Darovali jsme radost

Divadelní soubor DIPONA v únoru

V posledním týdnu před Vánoci se kluci 
naší školy účastnili okresního kola a prali 
se o postup do kola krajského. Loni se to 
podařilo dívkách, které letos skončily na 
krásném druhém, avšak nepostupovém 
místě. Děvčata letos hrála ve složení: Marie 
Pešková – 2.B, Klára Hrbková – 3.A, Adéla 
Boudová, Ema Zmrhalová – 5.A, Nela Bíl-
ková, Eliška Chlápková a Nikola Mrázková 
– 5.C. O to více pak chtěli uspět hoši. 
Kluci hráli srdnatě a svou bojovností prv-
ní místo nakonec vyválčili, ale jednodu-
ché to nebylo. V jednom ze zápasů vedli 
2:0 a během chvíle zas prohrávali 2:4 a do 
konce zbývaly asi 3 minutky času, který se 
nezastavoval – s neskutečnou energií do-
kázali obrat zvládnout. I poslední zápas byl 

Podruhé jsme ve spolku Mukařov-sko zorganizovali sbírku na 
dárky pro klienty mukařovského Domova pro seniory kardinála 
Berana. Příspěvky jsme shromažďovali na transparentním účtu 
2201540109 / 2010 ve Fio bance. Celkem se vybralo 25 222 korun, 
z nichž většina (přesně 21 337 Kč) byla použita na nákup dárkových 
balíčků, které jsme předali na klientům domova při neformálním 
posezení v pátek 20. 12., a to rovnou pod stromeček v charitním 
domově. Balíčky obsahovaly džem, sušená jablka, med, bylinný 
balzám, pohankový polštářek keramického andělíčka, vše od 

Divadelní soubor Dipona chystá na neděli 
9. února od 15.00 obnovenou premiéru 
hry Vílí poklad.
Děvčata jsou zvána, aby přišla jako víly, 
chlapci pak jako skřítkové.
Po představení si děti společně zatancují 
pod vedením moderátorky Saši.

Pro dospělé diváky je na sobotu 8. února 
od 19.00 naplánována tragikomedie Zátiší 
s loutnou v podání herců z DS TYL v Mi-
letíně. Do únorové nabídky pro příznivce 

dramatický, jelikož se utkala dvě družstva, 
která zatím neprohrála, a šlo tedy o celkové 
vítězství… A zdařilo se, skvělou předve-
denou hrou jsme soupeře přehráli, a tak 
velké díky za zážitek týmu ve složení: skvělý 
gólman – Tadeáš Vykydal 5.A, a hráči Ma-
rek Zmrhal – 3.A, Matyáš Kvasnička – 4.A, 
Vojtěch Vykydal a Jan Dvořák – 4.D, Tadeáš 
Dvořák, Lukáš Václavík – 5.A, Dominik Smil, 
Tomáš Fabian – 5.C a kapitán týmu Matěj 
Kulhavý – 5.D.
Všichni hráči, ať už z řad dívek či kluků, 
zaslouží obrovský potlesk za krásný florbal 
a bojovnost a samozřejmě krásná umístění. 
Klukům držte palce v krajském kole. 

S díky Petra Kotrhonzová

malých českých firem, a praktický sprchový gel. Za zbývající pro-
středky bylo prodlouženo předplatné oblíbených magazínů na 
celý rok 2020. Za podporu a spolupráci děkujeme všem dárcům 
a jmenovitě pak Janě Galuščákové, Kláře Balínové, Daně Gaždové 
a Jakubu Doušovi, kteří pomáhali s nákupy, balením a předáváním 
dárků, Lence Novákové za exkluzivní vánoční cukroví a Lucce 
a Zuzce, žákyním sedmé třídy, za zpěv koled a bezprostřední 
povídání se seniory.

Kateřina Čadilová

divadla patří dětské představení v neděli 
23. února od 15.00 Co snídajé tygři a pro 
dospěláky pak komedie Buďme v poko-
ji, kterou přivezou divadelníci z Horních 
Počernic.
V březnu se příznivci hraní divadla v Lou-
ňovicích dočkají premiéry souboru DIPO-
NA Pár dní na zkoušku. Už teď můžeme 
prozradit, že to bude současná duchař-
sko-kriminální komedie.

Josef Pšenička, DIPONA



Krátké zprávy ze zásahové jednotky SDH Mukařov

Pestrá krajina na ústupu? Je to i na nás… 

Smím prosit?

Adventní čas je časem klidu a rozjímání, ale my jsme tuto příležitost 
neměli. V naší obci a v blízkém okolí došlo k několika požárům, 
které se díky včasnému zásahu nestaly katastrofou. Těsně před 
Štědrým dnem jsme vyjížděli k požáru nízké budovy v Doubra-
včicích a zasahovali jsme v těžko přístupném terénu.  Na Druhý 
svátek vánoční jsme likvidovali zahoření hrobů na hřbitově na 
Vyžlovce. 27. 12. jsme vyrazili likvidovat oheň v lesním porostu 
mezi Mukařovem a Babicemi. Při tomto zásahu jsme vyzkoušeli 
novou termokameru. Byť se nám zdálo, že oheň byl uhašen, díky 
termokameře jsme museli místo požáru ještě jednou dohasit, 

Vysychání studní, horka, sucho i záplavové deště nám v po-
sledních letech čím dál více znepříjemňují život a ničí krajinu. 
Můžeme s tím jednotlivci, spolky a obce něco dělat? Na tuto 
otázku odpověděl lednový seminář „Pestrá a udržitelná 
krajina“.
Na akci byl kromě jiného uveden aktuální přehled výzev, grantů 
a dalších možností financování projektů obnovy pestré krajiny. 

 � Komunitní výsadba listnatých stromů na veřejně dostupných 
místech – výzva SFŽP z Národního programu životní prostředí 
– č. 9 pro kohokoliv (vyjma pol. stran a hnutí)
• Příjem žádostí do 31. 8. 2020, výše příspěvku 20–250 tis. Kč 

(100 % způsobilých výdajů).
• Registrace na www.sazimebudoucnost.cz, žádost se podává 

elektronicky.
 � Jarní a podzimní podpora výsadby a obnovy alejí/stromo-
řadí – Nadace ČEZ pro města a obce
• Příjem žádostí od 3. 2. do 28. 2.2020 a od 1. 6. do 31. 7. 2020, 

maximální výše finančního příspěvku – 150 tis. Kč, (www.
nadacecez.cz).

 � Nekomerční výsadba zelených pásů, rekultivace území, 
revitalizace krajiny po kalamitě, biodiverzita lesů – pro-
gram Škoda stromky pro obce, školská zařízení a NNO
• Spuštění a uzávěrka v únoru 2020, administruje NROS – 

Nadace rozvoje občanské společnosti, granty od 10–70 
tis. Kč, (www.skoda-auto.cz/o-nas/grant-skoda-stromky).

Nelyžujete, a chtěli byste se i v zimě smysluplně hýbat? Zkuste 
společenský tanec. Již sedmou sezonu se snažíme rozvíjet 
taneční gramotnost obyvatel našeho mikroregionu. Schází-
me se každou neděli odpoledne v mukařovské sokolovně, 
kvůli zcela zaplněné kapacitě sokolovny ve všedních dnech 
jsme letos navíc otevřeli kurz pro úplné začátečníky ve čtvrtek 
v hospodě v Doubku. Za doprovodu příjemné taneční hudby 
se snažíme naučit naše klienty pohybovat se po parketu spolu 
v páru a současně v souladu s hudbou. Ze začátku se to jeví 
jako obtížné, ale už po pár lekcích bývá vidět veliký pokrok. 
Kromě pravidelného pohybu má tanec spoustu dalších pozi-
tivních dopadů – poznáte nové lidi a navážete nová přátelství, 
trávíte aktivně čas se svým partnerem, aktivně trénujete nejen 
tělo, ale i paměť. Máte chuť to zkusit? Přijďte se na nás někdy 
v neděli podívat!

Viktor a Lenka Macháčkovi

abychom zamezili případnému šíření kořenovým systémem.  
Na Nový rok jsme zasahovali v ulici Obecní v Mukařově, kde od 
pyrotechniky došlo k zahoření tújí v blízkosti rodinného domu. 
Rychlý profesionální zásah zabránil rozšíření požáru do okolí. 
V pátek 3. 1. 2020 jsme likvidovali únik rozsáhlé olejové skvrny 
v šířce 1,5 m, která se táhla od kruhového objezdu až po auto-
busovou zastávku. 
Děkujeme za podporu a těšíme, že se s vámi potkáme na tradič-
ním hasičském bále 8. 2. 2020 v naší sokolovně.

Za SDH Mukařov Petr Doležel, hospodář, zastupitel

 � Granty na komunitní výsadbu nelesní zeleně a stromů – 
Nadace Partnerství pro spolky, ústavy, OPS, příspěvkové 
organizace, obce, svazky obcí atd.
• Spuštění na přelomu března a dubna 2020, uzávěrka na 

konci května 2020, výše grantu 10–30 tis. Kč, (www.nada-
cepartnerstvi.cz/Granty).

Více informací na www.laduv-kraj.cz. Všem přejeme v jejich ak-
tivitách mnoho úspěchů! 

Hana Bolcková, Ladův kraj (kráceno)
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Kalendář akcí
únor 2020

 � 8. 2. 2020 ve 20 hod. Hasičský maš-
karní bál – sokolovna Mukařov

 � 13. 2. 2020 v 18 hod.  
Křeslo pro hosta v KKCM – Václav 
Mařík – dlouho letý učitel ZŠ Muka-
řov s promítáním filmových zázna-
mů z historie školy a obecních akcí

 � 14. 2. 2020 ve 20 hod.  
Školní ples – sokolovna Mukařov

 � 15. 2. 2020 ve 14 hod. Pohádkový 
karneval – sokolovna Mukařov

 � 26. 2. 2020 v 18 hod.  
Cestovatelská kavárnička v KKCM – 
Aljaška: pravá divočina

 � 29. 2. 2020 v 19.30 Ples SDH Žer-
novka – restaurace Montgomery

Připravujeme na březen 2020
 � Příměstský tábor o jarních 
prázdninách v KKCM: plný tvoře-
ní, her a zábavy 
Termín: 2.–6. 3. 2020 
Cena: 1 000 Kč/týden/dítě

 � 11. 3. 2020 (středa) v 18 hod. 
Křeslo pro hosta v KKCM – Simona 
Nešpor – jógové semináře, pobyty 
ve tmě Tmaják, kurzy vegetarián-
ského vaření, reflexní terapie 

 � 14. 3. 2020 9–12 hod.  
Jarní bazárek v KKCM

 � 25. 3. 2020 v 18 hod.  
Kavárnička v KKCM

 � 29. 3. 2020 od 15 hod.  
Vynášení Morany – rodinná akce, 
sraz na návsi v Srbíně

Galerie Stará škola – únor 2020
 29. 1. – 21. 2. 2020 Sami proti všem

Výstavu připravil v roce 2018 Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu 
Služby kriminální policie a vyšetřování Policie ČR ve spolupráci s Muzeem Policie ČR 
a Kriminalistickým ústavem. 
Smyslem výstavy je upozornit na osudy příslušníků Sboru národní bezpečnosti v době 
okupace Československa vojsky pěti států Varšavské smlouvy v srpnu 1968. Jako ochránci 
pořádku museli sami čelit cizím vojákům, protože armáda se nuceně zdržovala v ka-
sárnách. Při náročné službě byli okupanty nejednou omezováni na osobní svobodě 
a ohrožováni na životě i zdraví, někteří z nich přitom utrpěli zranění anebo zemřeli.
Kromě řady dosud nepublikovaných fotografií a materiálů výstavu doplňuje i do-
kumentární film.

HASIČSKÝ PLES

SDH ŽERNOVKA

29. 2. 2020  od 19:30

v restauraci
MONTGOMERY

Program:
 

zahájení
ocenění členů SDH a spoluobčanů 

slavnostní taneční zábava
bohatá tombola

VSTUPNÉ  90,-
k tanci či poslechu hraje

KAMIL EMANUEL 
GOTTPOHÁDKOVY KARNEVAL

15.2. 2020 • 14.00 – 17.00
SOKOLOVNA MUKAROVˇ

VSTUPNÉ: DĚTI 30 Kč • DOSPĚLÍ 50 Kč

Promenáda v maskách • Diskotéka 
Soutěže o ceny • Stanoviště se 

zábavnými úkoly • Malování na obličej
Výherní kolo štěstí • Občerstvení

ŘÍČANY


