
 
Hody, hody – časopis do schránky  
  Vítek Šoupal, Mukařov‐sko 

Je  začátek  dubna  a  Vám  se  do  ruky  dostává 
další  číslo  dvouměsíčníku Mukařov‐sko,  tentokrát 
rozšířené na 16 stránek. A na co se můžete uvnitř 
časopisu těšit? 

Začátek  časopisu  je  věnován  dění  na  obecním 
úřadě.  Ve  "Starostech  starosty"  i  v  samostatných 
článcích se dočtete, jak to je s omezováním autobu‐
sové  dopravy  ve  Středních  Čechách  a  peticí  proti 
tomu, proč byste se měli přihlásit k trvalému pobytu 
nebo jak je to s kradením sáčků na psí exkrementy.  

Dále  si  můžete  přečíst  rozhovor  s  Marcelou 
Eichnerovou,  místostarostkou  zodpovědnou  za 
územní rozvoj, kde se dozvíte mj., že obec na začát‐
ku  roku  začala  aktualizovat územní plán,  aby byl  v 
souladu s novým stavebním zákonem. 

V prostřední  části  časopisu  jsou  již  tradičně  re‐
portáže z proběhlých akcí v našich obcích. Máme za 
sebou Masopust  i Dětský maškarní  bál.  S  poslední 
březnovou  sobotou  a  Hasičským  bálem  skončila  i 
plesová  sezóna.  Projděte  si  novinky  ze  spolků  a 
sdružení a články o dění ve škole, školce, školičce či 
mateřském centru.  

Na konci naleznete několik stránek věnovaných 
nepořádku v obci a tomu, jak s ním bojovat. Na od‐
padky  rozházené po ulicích posvítili dokonce  i děti 
z družiny.  Jak  roztál  sníh,  závěje odkryly vše, co do 
nich někteří  z nás přes dlouhou  zimu naházeli a  že 
toho bylo. Rozum zůstává stát nad uvažováním  lidí, 
kteří do sněhu odhodí petlahev, stejně jako do kon‐
tejneru na tříděný plast video… 

Přeji bohatou pomlázku – i když Velikonoce jsou 
letos trochu netradičně až na konci dubna a veselý 
aprílový pátek.   
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Starosti starosty 

Rudolf Semanský, starosta obce 

I  když  mne  nijak  netěší,  když  vím,  že  celý 
článek bude pojat v nepříliš optimistickém duchu, 
přesto  mi  nezbývá  než  projednou  shrnout 
problémy, které částečně stojí za nemožností obce 
investovat  do  svého  rozvoje  více,  než  by  bylo 

třeba. 

 Rozhlédneme‐li  se 
kolem sebe, v každé ulici a 
na  každém  prostranství 
vidíme,  co  by  se  dalo 
zlepšit nebo opravit, nebo 
kde  by  bylo  možno 
realizovat  různé  nápady. 
Jenže –  i když si to možná 
leckdo neuvědomuje, obci 

chybí  každoročně  zhruba  6.000.000,‐  korun,  které 
získat by nebylo vůbec těžké.  

Nemluvím  teď  o  získávání  dotací,  ani  o 
zvyšování  příjmů  obce  na  úkor  zdražení  některých 
služeb, ale o občanech, kteří v obci nejsou přihlášeni 
k trvalému pobytu. I když se tomuto tématu věnuje 
na jiném místě časopisu samostatný článek, nedá mi 
to, abych problém nezmínil ve smyslu „ukusování ze 
společného krajíce“.  

Opravy  silnic,  stavby  chodníků,  veřejné 
osvětlení,  dětská  hřiště,  provoz  vodovodu  a 
kanalizace  včetně  investic  do  jeho  údržby  a 
rozšíření,  příspěvek  na  chod  školy  a  školky, 
organizování svozu velkoobjemového odpadu, zimní 
údržba komunikací a dotování autobusové dopravy 
– to vše jsou činnosti obce, které jsou přímo hrazeny 
z  rozpočtu  obce,  který  je  závislý  na  počtu  trvale 
bydlících, tedy přihlášených obyvatel.  

Důvody, proč se někteří z nás v obci nepřihlásí, 
přestože zde bydlí a využívají některé nebo všechny 
z  výše  jmenovaných  služeb,  jsou  různé. 
Místostarosta Přemek Zima je ve svém článku velmi 
dobře  shrnul  a  tak  jen  doplním,  že  z  takzvaného 
rozpočtového určení daní připadá obci naší velikosti 
na jednoho přihlášeného občana příspěvek od státu 
mezi 6.000 až 6.500,‐ Kč. Jednoduchým výpočtem z 
nahoře  zmíněné  částky  se  dá  odvodit,  že  v  obci 
máme  přes  900  občanů,  kteří  zde  z  nějakého 
důvodu žijí, ale trvalý pobyt mají jinde. Tam kde jsou 

přihlášeni  pak  obec  nebo  město  přijímá  zmíněné 
finanční příspěvky, které investuje do svého rozvoje.  

Více než úsměvné mi pak přijde,  když  tito  lidé 
chtějí v obci přihlásit psa, neboť v obci nebo městě 
kde  jsou  přihlášeni,  by  za  něj  museli  zaplatit  i 
několikanásobně  více.  Paradoxně  ale  právě  tito 
občané  poukazují  na  nedostatečnou  vybavenost 
obce,  špatně  prohrnuté  silnice  v  zimě,  chtějí 
opravovat  silnice  kolem  svých  domů,  domáhají  se 
přijetí  dítěte  do  školy  nebo  školky,  přeplňují 
kontejnery  na  odpad  a  ve  výčtu  bych  mohl 
pokračovat.  

Zmiňuji to nejen proto, že chci apelovat na naše 
nepřihlášené spoluobčany, kterým  se  tento  časopis 
dostane  do  rukou,  ale  možná  by  nebylo  od  věci, 
kdyby  se  ti  přihlášení  zeptali  svého  souseda,  o 
kterém ví že není přihlášen, jaké k tomu má důvody. 

Dalším problémem,  který  je po  zimě  tak nějak 
více  vidět  jsou  psí  exkrementy  na  chodnících  a 
trávnících  po  celé  vsi. Od majitelů  psů  je  to  těžko 
pochopitelná  bezohlednost  a  myslím,  že  nikdo  se 
nemůže  vymlouvat  na  chybějící  sáčky  u  košů  a 
podobně. Dovolím si předpokládat, že každý kdo se 
jde  projít  se  svým  psem, 
předpokládá, že pes bude 
mít potřebu se vyvenčit a 
tak  s  sebou  vezme 
alespoň  nějaký  sáček. 
Pokud  majiteli  psa 
nedochází  alespoň  tyto 
základní  návyky,  žádné 
sáčky u košů to nezmění. 

Téma popelnice – věnuji se mu v samostatném 
článku, ale  jak  víte,  letos distribuujeme  známky na 
popelnice  jinak  než  v  minulých  letech,  a  tento 
způsob  se  jak  se  zdá  osvědčil  –  vyváženy  a 
fakturovány obci  jsou pouze  ty nádoby,  které mají 
platnou  známku  a  je  příjemné  říci,  že  známku  si 
vyzvedlo již více než 90% uživatelů. Ale…  

To  by  bylo,  aby  se  nenašli  tací,  kteří  buď 
samolepky  sloupnou někomu  jinému  a  nalepí  si  je 
na  svou  popelnici  a  nebo  nenápadně  připevní  k 
nádobě  sáček  s  dvacetikorunou  pro  popeláře.  Zde 
bych  chtěl  upozornit,  že  posádky  mají  striktně 
nařízeno  na  tato  lákadla  nereagovat.  Mimoto 
obdržel  dispečer  svozové  společnosti  jmenný 
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seznam  uživatelů  a  dle  dohody  bude  namátkou 
kontrolovat zda známky nejsou na „nezaplacených“ 
nádobách. Nakonec – právě tyto kontroly již přinesly 
své  výsledky  ve  zmíněném  odhalení  několika 
hříšníků. 

Opakovaně  také připomínám,  že  v naší obci  je 
možnost  bezplatně  odevzdat  elektroodpad  ve 
sběrném  dvoře  v  Mukařově,  není  tedy  nutné 
vysloužilé  spotřebiče  nějak  podloudně  likvidovat 
nebo  snad  dokonce  odhazovat  do  směsného 
odpadu.  

Vzhledem  k  uzavřeným  smlouvám  se 
společnostmi,  které  se  zpětným  odběrem 
elektrozařízení  zabývají,  jako  je  například 
Elektrowin,  budou  spotřebiče  ekologicky 
zlikvidovány,  zpětně  využity,  takže  se  zbytečně 
nezatěžuje  životní prostředí  a obec mimoto  získá  i 
příspěvek za každý odevzdaný spotřebič. 

V minulém  čísle  jsem  Vám  slíbil,  že  Vás  budu 
informovat  o  výsledcích  jednání  k  uvažovanému 
rušení  vybraných  autobusových  linek  ve 
Středočeském kraji. S určitým ulehčením mohu  říci, 
že  našich  tří  obcí  se  toto  omezení  týká  jen  velmi 
mírně,  k  úplnému  zrušení  nedojde  u  žádné místní 
autobusové  linky,  pouze  u  asi  6  spojů  dojde  k 
přesunu konečné  stanice  směrem od Prahy  tak,  že 
například  jedna  z  denních  linek  na  Český  Brod 
nebude  končit  v  Českém  brodě,  ale  již 
v Doubravčicích.  Přesto  však  zůstáváme  ve  střehu, 
neboť  určitá  nepředvídatelnost  záměrů  krajského 
úřadu naznačuje, že omezování autobusových  linek 
nemusí být konečné. 

Těším se s Vámi na viděnou na některé z jarních 
akcí,  připomínám  že  stále  platí,  že  s  jakýmkoli 
problémem se můžete obracet na mne  i na obecní 
úřad a přeji hezké dny. 

Rudolf Semanský 

 

Vlajka pro Tibet v Mukařově 
           Vítek Šoupal, zastupitel za Mukařov‐sko 

Pro mnoho  znás  je  Tibet pouze  zapomenutou 
zemí, kdesi ve střední Asii. Osud, který postihl tuto 
zemi po druhé světové válce, kdy byla anektována 
Čínou, je nám však v mnohém blízký. Nejen pro to 
se  obecní  zastupitelstvo  rozhodlo  letos  poprvé 
oficiálně  podpořit  akci Vlajka  pro  Tibet  a  vyjádřit 
tak s Tibeťany solidaritu. 

V  roce  1959  ‐  10.  března  ‐  došlo  v  hlavním 
městě Tibetu Lhase ke krvavému potlačení povstání. 
To  bylo  vyústěním  sílícího  útlaku  Tibetu  po  jeho 
vojenské anexi Čínou v roce 1950. Krvavé potlačení 
povstání mělo za následek 80.000 mrtvých Tibeťanů. 
Následně  přes milion  Tibeťanů  zemřelo  v  průběhu 
dalších 10‐ti let ve vězeních a pracovních táborech či 
v důsledku nedostatku jídla a hladomoru. 

Útlak  komunistické  Číny  zasáhl  nejen  prosté 
občany, ale  i kulturní hodnoty Tibetu,  jeho kláštery 
ba  dokonce  i  samotného  Dalajlámu,  který  byl 
nakonec donucen ze země uprchnout do  Indického 
exilu. Praktiky podobné těm, které aplikoval Stalin v 
Sovětském  svazu  jsou  používány  při  přesidlování 
Číňanů  na  území  Tibetu  a  potlačování  kultury 
původního etnika. 

Na připomenutí krvavého potlačení povstání se 
od poloviny 90. let začala ve světě v den jeho výročí 
vyvěšovat  tibetská  vlajka.  V  České  republice  se 
poprvé Vlajka pro Tibet vyvěsila v roce 1996, kdy tak 
učinila 4 města.  

Obec Mukařov  se  poprvé  oficiálně  k  této  akci 
přidala  letos  a  vyvěsila  vlajku na budově obecního 
úřadu (viz foto).   

Blahopřání 
Dne 5. dubna 2011  se dožívá úctyhodného 

věku 98 let paní Anna Turková, která žila 33 let 
v Mukařově. Nyní  je  v péči Domova důchodců 
pod  Kavčí  Skálou  v  Říčanech.  Vzpomíná  na 
Mukařov a hlavně na  lesy okolo. Vše nejlepší k 
narozeninám a hodně zdraví přejí blízcí.  
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Obnova územního plánu  
  Ing. Marcela Eichnerová, místostarostka obce 

Zastupitelstvo  obce  na  svém  lednovém 
zasedání  rozhodlo  o  přípravě  nového  územního 
plánu,  který  by měl  již  zcela  splňovat  požadavky 
nového  stavebního  zákona    č.  183/2006  Sb. 
platného  od  r. 2007,  obsah    územně  plánovací 
dokumentace je určen vyhláškou 500/2006 Sb.  

Oficiálně  byla  vyhlášena  lhůta  pro  podávání 
podnětů  občanů  a  ostatních  subjektů,  a  to  
„oznámením“ ze dne 28.1.2011   na vývěsce obce a 
na  webových  stránkách  s  termínem  podání  do 
29.4.2011.  

Cílem  návrhu  zadání  nového  ÚP  je  zejména 
propracování  funkčního  využití  některých  již 
stávajících  zastavěných  ploch  se  snahou  o 
vyváženost  a  zlepšení  veřejných  prostor,  občanské 
vybavenosti  a  dopravní  obslužnosti.  Současný 

rozsah 
rozvojových 
ploch 
uvedených  ve 
stávajícím  
platném    ÚP 
bude 
respektován, 
nebude  však 
nijak  výrazně 
rozšiřován. 

V  současné  době  je  připravováno    vyhlášení  
výběrového  řízení  na  zpracovatele  územně 
plánovací dokumentace.  V průběhu celého procesu 
pořizování  ÚP  budou  občané  informováni 
o jednotlivých  etapách,  ke  kterým    proběhnou 
veřejné prezentace a diskuse. Celý proces v případě 
neproblematického průběhu potrvá nejméně  jeden 
rok.  

  

 

Petice proti omezování 
autobusových linek 

Ondřej Jakob, zastupitel Top 09 Mukařov 

Jedním z hlavních témat posledních dnů, které 
se dotýká celé  řady obyvatel Středočeského kraje, 
je rušení a omezování autobusových linek. Děje se 
tak na základě snížení dotace z krajského rozpočtu. 
V    reakci na  tyto nekoncepční  a neefektivní  škrty  
krajské  koalice  ČSSD  a  KSČM  vyhlásilo  hnutí 
Starostové a nezávislí a TOP 09 dne 15. února 2011  
petici proti rušení autobusů ve Středočeském kraji 
nazvané  „Škrtobus  hejtmana 
Ratha“.  

Kraj totiž snížil svou dotaci na 
veřejnou dopravu o další miliony 
korun.  Tento  propad  budou 
muset  zaplatit  obce,  což  je  ze 
strany kraje velmi nezodpovědné. 
Kraj  však  nemá  důvod  chtít  po 
obcích  více  peněz  za  dopravu, 
protože  ze  státního  rozpočtu 
dostává dokonce více peněz než v 
roce  2010. Na  základní  dopravní 
obslužnost krajů pro železnici  jde 
ze státního rozpočtu v roce 2011 
stejně  jako  v  roce  2010,  tedy  
2,6  miliardy.  Základní  dopravní 

obslužnost  v  autobusové  dopravě  je  plně  na 
rozhodnutí  hejtmana  a  zastupitelstva  kraje  a  je 
hrazena  z  výnosů  daňových  příjmů  kraje.  Ty  by  se 
meziročně dokonce pro Středočeský kraj měly zvýšit 
o 282 milionů.  

Cílem organizátorů petice je usilovat o zastavení 
nekoncepčního  škrtání  autobusových  linek  a  
přinutit    kraj  ke  spolupráci  s  obcemi  a 
organizátorem  Pražské  integrované  dopravy 
(ROPID),  aby  mohl  být  vypracován  řádný  plán 
dopravní obslužnosti.    

Svůj  podpis  připojilo  téměř  16  tisíc  obyvatel 
Středočeského  kraje.  Další  tisíce  občanů  se 

podepsalo pod petici umístěnou na 
internetu  a  řada  podporovatelů  se 
přidala na facebooku.  

Také  celá  řada  občanů 
Mukařova  i    okolních  obcí  akci 
podpořila, a to i přes to, že omezení 
linek  se  občanů  Mukařova  zatím 
dotýká jen omezeně.   

Doufejme,  že  solidarita  obcí 
našeho  kraje  přiměje  krajskou 
samosprávu tyto kroky přehodnotit. 
Více  k možnostem  podepsat  petici 
na www.top09mukarov.cz. Petice je 
k  podepsání  i  na  našem  obecním 
úřadě.  
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Rozhovor s … Marcelou Eichnerovou  

Přinášíme  Vám  další  rozhovor  v  této  rubrice, 
kde  představujeme  členy  mukařovského  zastupi‐
telstva.  Druhým ze zastupitelů je v abecedním po‐
řadí Ing. Marcela Eichnerová, kterou opět zpovída‐
la Jana Šoupalová. 

 

   Jste místostarostkou,  co  je  vaše  hlavní  náplň 
práce a kolik času práci pro obec věnujete? 

Hlavní  prací  jsou majetkoprávní  vztahy,  lidově 
řečeno  „pozemkařina“. V dnešní době  vše,  co  se v 
obci děje, se váže k tomu, na čím majetku se to dě‐
je. Dřív se na to moc nehledělo a ani nemuselo, teď 
se  vlastnické  vztahy  horko  těžko  napravují.  S  tím 
samozřejmě  souvisí  příprava  podkladů  pro  územní 
plánování.  Jako pro  funkci neuvolněná, mám  svoje 
vlastní zaměstnání. Na obecním úřadu se snažím být 
v úřední hodiny, pak  jsou to různá  jednání a vyřizo‐
vání  po  úřadech.  Samotnou  přípravu  podkladů  a 
administrativu vyřizuji po večerech a víkendech do‐
ma. Celkem to obnáší asi dva pracovní dny v týdnu. 

V  zastupitelstvu  jste  první  volební  období,  ale 
pro obec  jste pracovala  již v dřívějších  letech, co se 
změnilo? 

Uvedenou práci dělám od r. 2006. Myslím, že se 
hlavně  změnil  systém  práce  a  komunikace  s  lidmi 
vůbec.  Co  se  udělalo  i  neudělalo  bylo  předmětem 
volebního  čísla  časopisu,  takže  netřeba  opakovat. 
Pro  lidi  je  důležité  to,  co  vidí,  tj.  aby mohli  chodit 
bezpečně po pěkných osvětlených ulicích a chodní‐
cích, mohli dát děti do školky a školy, měli dostupné 
služby a to i včetně těch skoro „posledních“. Protože 
jsem druhá nejstarší mezi zastupiteli, mým snem  je 
důstojný  penzion  pro  seniory  a  rozšíření  hřbitova. 
Asi  to  zní morbidně, ale  je  to nárůstem obyvatel a 
běhu života vůbec. Na všechno, co by tu bylo potře‐
ba, by bylo také potřeba tak 400 mil. S obecním roz‐
počtem je to běh na dlouhou trať. 

Byla  jste  zvolena  na  kandidátce Mukařov‐ska, 

jaká  je  spolupráce  
se  zastupiteli  zvolenými  
na jiných kandidátkách? 

Snažím  se  je  vnímat 
jako  součást party, která 
má zájem o místo, v kte‐
rém  žije.  Spolupráce  se 
pomalu  rozjíždí,  jako 
když se naskočí do něče‐
ho rozjetého. Každého hodnotím podle toho,  jak se 
chová,  jak  pracuje  a  jaký  je  výsledek,  jeho  přísluš‐
nost ke stranám či spolkům je pro mě druhořadá. 

Jaký je Váš vztah k Mukařovu? 

Jsem z Babic. Tady jsem chodila do základní ško‐
ly a vzpomínám na to jako na nejkrásnější školní lé‐
ta. Taky to bylo díky sportu, který tou školou vládl. 
Když  vyrazil Mukařov  na  různé  závody  a  turnaje  v 
basketu,  atletice  a  gymnastice,  vždycky byl postra‐
chem a většinou přivezl všechny medaile, co tam by‐
ly k mání. Od roku 1980 tady žijeme trvale. 

Kde vidíte nejpalčivější problémy Mukařovska? 

To  je  už  vesměs  zodpovězeno  v  druhé  otázce. 
Jen bych doplnila o nepořádek či pořádek, který by 
měl být zájmem všech ‐ odpadky kolem školy, čeká‐
ren, obchodu, ve škarpách, na polích a v  lese, kam 
přes  cestu  lidé  vyváží  všechno  možné.  To  může 
ovlivnit každý a ne  jen čekat, že to pořád dokola za 
něj někdo jiný bude uklízet. Je to ale otázka výchovy 
a vlastního estetického cítění. 

Co plánujete na nadcházející jarní dny? 

To mi plánuje jaro samo – zahrada, hrabat, stří‐
hat, řezat, sázet... pak mě na jaře taky vždycky chytá 
„toulavá“, takže nějaké výlety. Miluji melancholické 
Jižní Čechy – rybníky ‐ Třeboňsko, mám tam strýce s 
tetou, kteří žijí u Nové Řeky, takže tam  jezdím moc 
ráda.  

Děkuji za rozhovor a přeji všem krásné jarní dny.  
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„Trvale bydlet je normální!“ 
  Přemysl Zima, místostarosta obce 

Vážení  čtenáři,  v  následujícím  článku  jsem  si 
dal  za  cíl  seznámit  vás  s  problematikou  trvalého 
přihlašování a věcí s ním souvisejících.  Jedná se o 
trvalé  přihlášení  k  pobytu  na  adrese  nemovitosti, 
která byla  za  tímto účelem vystavěná a  zkolaudo‐
vaná a která je celoročně (tedy trvale) obývaná. 

Velice  děkuji  těm  novým 
obyvatelům  našich  tří  obcí, 
kteří  se  zde  již k  trvalému po‐
bytu  přihlásili.  Těm,  kteří  tak 
doposud  neučinili,  bych  rád 
nastínil,  co  toto  jejich  rozhod‐
nutí pro naši obec  znamená a 
co to znamená pro ně. 

Pro  obec  znamená  každá  nepřihlášená  osoba  
v  prvé  řadě  výpadek  na  straně  daňových  příjmů 
z rozpočtového  určení  daní  ve  výši  cca  6.000,‐  Kč 
ročně. Pokud nepřihlášený obyvatel vlastní např. ta‐
ké  psa,  kterého  zde  kvůli  absenci  trvalého  pobytu 
nemůže přihlásit, je to další ztráta příjmů.  

Na straně výdajů zase dochází k  jejich navýšení 
v oblasti  poskytování  veřejných  služeb,  které  obec 
zajišťuje pro  širokou  veřejnost  a  kterých  často bez 
ohledu na  trvalé bydliště  zdejší obyvatelé  využívají 
(veřejné  osvětlení,  provoz  kanalizace  a  vodovodů, 
komunální služby, atp.). Takže naše obec tímto při‐
chází o legitimní příjmy, které podle trvalého bydliš‐
tě  připadnou  jiné  obci,  či městu,  jejichž  obyvatelé 
tam veřejné služby spotřebovávají v mnohem menší 
míře.  Na  druhé  straně,  aby mohla  zajistit  veškeré 
potřebné  služby, musí obec  ještě navíc  vydávat na 
zajištění svého provozu více prostředků, než kolik by 
bylo třeba se skutečným počtem řádně přihlášených 
obyvatel.  Tato  nerovnost  zatěžuje  rozpočet  nejen 
dnes,  ale  současně  výrazně  ovlivňuje možnosti  vy‐
členění financí na investice do budoucího rozvoje. 

Z pohledu občana se  často situace  jeví,  jako že 
je vlastně  jedno kam mu chodí pošta a z nejrůzněj‐
ších příčin tak přihlášení k pobytu neřeší. Důvodů je 
mnoho, přičemž ve velké většině případů  jde o dů‐
vody  spekulativní, mezi  které  patří  zejména držení 
bytů  kvůli  pronájmu,  příslušnost  k  „hodnému“  fi‐
nančnímu  úřadu  a  další. Na  to  konto  ovšem musí 
každý  nepřihlášený  obyvatel  počítat  s  tím,  že  jeho 
hlas patří v době voleb do  jiné obce a tudíž nemá z 

tohoto  úhlu  pohledu  stejné 
postavení  jako  ostatní  řádně 
zde bydlící osoby a  sám  se  ze 
svého  vlastního  rozhodnutí 
vlastně diskriminuje, neboť de 
facto  nemá  nárok  na  veřejné 
služby  obcí  zajišťované,  když 
se s ním počítá jinde.  

De jure ovšem je tato situace změkčována a na‐
víc  z podstaty  věci  často nelze  jedince  ze  spotřeby 
veřejných služeb vyloučit. Problém nastává pak tře‐
ba v  základním  školství, kdy  škola má  za povinnost 
přijmout všechny uchazeče o studium v souladu se 
svou  kapacitou  bez  ohledu  na  trvalé  bydliště. 
Zákonem  je  sice  stanovena  všem  obcím  povinnost 
platit  část neinvestičních nákladů podle počtu  žáků 
umístěných ve školách mimo vlastní obec té obci, ve 
které  žák  do  školy  dochází,  ovšem  pouze  pokud 
nemají  vlastní  kapacity  na  jejich  umístění.  Což  je 
zejména  pro  obce  v  okolí  Prahy  dlouhodobý  pro‐
blém,  který  začal  s  výstavbou  satelitních  měst  a 
masivním  stěhováním  z města  na  venkov. Mnoho 
dětí  je  trvale hlášeno v Praze, ale  jelikož Praha má 
vlastních škol tolik, že je musí dokonce poloprázdné 
zavírat  a  slučovat,  nepřijdou  z  města  žádné 
prostředky na úhradu nákladů,  které  její obyvatelé 
vyvolávají v jiných obcích. 

Tolik  jeden  konkrétní  příklad  z  praxe,  který  už 
Mukařov  i okolní obce stál nemalé prostředky z  je‐
jich vlastních rozpočtů, znemožňujíc tak jejich použi‐
tí v jiných oblastech veřejného života. 

 

 

Pozor na výhodné slevy plynu 
  Martin Holický, Žernovka 

Žijeme  v  době  slev.  Chceme‐li  někomu  něco 
prodat, musíme mu dát slevu. Slevy  táhnou, slevy 
zabírají. Abychom ale mohli dávat výhodné  slevy, 
musíme nejdříve výrobku jak se dnes odborně říká 
narovnat cenu.  

 Narovnávání  se  děje  po‐
stupně  aby  se  nám  zákazník 
moc  nevyplašil  a  pomalu  si 
zvyknul na to, že např. máslo už 
nestojí 20 ale  jen 39,50 Kč. Pak 
máslo dáme do akce ze 29,50 a vydáme o tom pat‐
řičný barevný výtisk, kterým vám utemujeme kaslík 
na poštu. Je to super, zákazník lítá po supermarketu 
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jak ohař s  letáčkem v ruce a raduje se  jak výhodně 
nakoupil. Bez výhodných slev a akcí platných od‐do 
to dnes nejde. 

O něco vážnější  je situace, když vám někdo za‐
čne  nabízet  výhodnou  slevu  za  odběr  plynu.  Pryč 
jsou  doby  kdy  vám  přišlo  vyúčtování  za  odběr,  vy 
jste si vzali cenu za 1m3 vynásobili to spotřebou z ci‐
ferníku a měli výsledek. Úkon na který stačilo dítko 
školou povinné, ořezaná tužka a pytlík od mouky  je 
dnes úplně o něčem jiném. Vyznat se ve vyúčtování 
je  jen pro vyvolené popřípadě pro ty, kdo absolvují 
dvoudenní  seminář  ve  Frenštátu  pod  Radhoštěm. 
Máme  tu  převod  na  výkon  či  energii,  cenu  za  ki‐
lowatthodinu či joule, sazbu za distribuci, různé po‐
divné  koeficienty měnící  se  podle  tlaku,  teploty  či 
rosného  bodu  a  možná  brzo  přibude  i  platba  za 
„smradění plynu“  tzv. pašné.  I ta bude ovlivňována 
patřičným koeficientem, podle výskytu  respiračních 
chorob  v oblasti. Navíc  je  cena plynu 4x  ročně na‐
rovnávána, takže dopočítat se toho kolik vlastně sto‐
jí kubík, abyste např. měli během roku přehled,  lze 
jen při použití Pišvejcovy konstanty. 

A  pak  se  jednoho  dne  objeví  ve  vaší  schránce 
ustřižený kus papíru, na kterém se dozvíte,  že  jako 
odběratel 716m3 a více ročně máte nárok na slevu 
8%.  Stačí  si  jen domluvit  schůzku  s dobře  vyškole‐
ným prodejcem, podepsat  smlouvu  a můžete bou‐
chat  špunty.  Je  téměř  jisté,  že  dříve  nebo  později 
zjistíte, že jste sice ušetřili, ale zvedly se vám nákla‐
dy o mnohem více než ona úspora. Holt žádná sleva 
není  zadarmo.  Začnete  tedy  žhavit  horkou  linku 
svého  (již bývalého) dodavatele plynu,  vyslechnete 
si plechovou hubu,  třikrát zmačknete  jedničku dva‐
krát  křížek  a  následně  se  od  příjemné  operátorky 
dozvíte, že  jste jeden z tisíce těch, kteří naletěli po‐
domním prodejcům plynu.  

Jak  už  je  v  našem  hyenystánu  zvykem,  nejvíce 
vyhledávanou kořistí jsou starší lidé, kteří jsou důvě‐
řivější a těžko se dokáží orientovat v dnešních neu‐
stálých změnách. Když potom budete chtít smlouvu 
po  čtrnácti  dnech  od  podepsání  zrušit  a  vrátit  se 
spět ke svému dodavateli budete muset zaplatit až 
mnohatisícové deaktivační poplatky.  

Rada  je  tedy  prostá  i  když  patřičně  otřepaná. 
Nepodepisujte nic ve spěchu a pod nátlakem, někde 
u  vrátek  či  na dvorku. Nechte  si  předložit  všechny 
materiály,  zjistěte  si co nejvíc  informací, popřípadě 
kontaktujte svého dodavatele a s podpisem rozhod‐
ně  nepospíchejte,  ať  se  nestanete  součástí  smut‐
ných statistik.   

 

Prevence v požární ochraně  
– vypalování  trávy 
           Michal Pokorný, JPO3 Mukařov 

Jarní paprsky  „vyhánějí“ většinu  z nás na    za‐
hrádky  a  ostatní  pozemky. Někteří  si  chtějí  první 
jarní  práci  usnadnit  a místo  vyhrabávání    a  kom‐
postování staré trávy, ji pálí či dokonce vypalují ce‐
lé plochy travního porostu.  

Toto počínání  je nebezpečné, znečišťuje ovzdu‐
ší, obtěžuje okolí a poškozuje flóru a faunu. Proto je 
vypalování  trávy  v  souvislých  plochách  ze  zákona 
(Zákony o ochraně ovzduší, přírody a krajiny a zákon 
o  požární  ochraně)  zakázáno.  Při  vypalování  hrozí 
vznik nekontrolovaného požáru s následným přene‐
sením  ohně  na  jiné  objekty,  rozšířením  na  okolní 
plochy  nebo  zanesením  ohně  větrem.  Ten,  kdo  se 
rozhodne pro plošné vypalování, se vystavuje nejen 
výše  uvedeným  rizikům,  ale  zároveň  pokutě  až  do  
výše  25  000,‐  Kč  u  osob  fyzických  a  do  výše 
500 000,‐ Kč u osob právnických. 

Pálení  biologického  odpadu  lze  provádět  za 
podmínek  stanovených  jednotlivými obcemi  jen na 
předem  připravených  přiměřeně  velkých  hroma‐
dách  za  trvalé  přítomnosti  alespoň  jedné  dospělé 
osoby a prostředků na prvotní hasební  zásah. Dále 
za předpokladu, že: 

‐  fyzická  osoba  provádí  pálení  na  vlastním  po‐
zemku a v dostatečně bezpečné vzdálenosti od bu‐
dov a volných skládek např. palivového dřeva apod.  

‐ pálení provádí osoba starší 18 let.  
‐ pálení není prováděno v období dlouhotrvají‐

cího sucha, za větrného počasí apod. 
‐ po ukončení pálení ohniště bezpečně uhasí a 

následně provádí kontrolu nejméně 8 hodin. 
Plánované  pálení  je  třeba  ohlásit  Hasičskému  zá‐
chrannému sboru prostřednictvím webové aplikace 
http://www.hzskladno.cz/  odkaz  Evidence  pálení. 
Tato  evidence  slouží  jen  k  ověření,  zda  nahlášený 
požár  není  jen  nahlášeným  pálením,  které  je  pod 
kontrolou. 
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 Žernovští  hasiči  na  jaře 
  Matěj Mlčoch, velitel jednotky 

S  příchodem  krásných  jarních  dní  sbor  SDH 
Žernovka  dostál  značných,  hlavně  organizačních 
změn.  Pět  členů  výjezdové  jednotky,  kteří  byli 
členy  jak  JPO3  Mukařov,  tak  JPO5  Žernovka, 
vystoupili  z  řad  Mukařova  a  nadále  setrvávají  v 
jednotce  Žernovka.  JPO5  Žernovka  tedy  zůstává 
jednotkou  plně  akceschopnou,  která  je  plně 
připravena  plnit  všechny  úkoly  na  úseku  požární 
ochrany dle zákona 133 o Požární ochraně.  

SDH  pokračuje  ve  výstavbě  hasičské  zbrojnice 
dle  plánu  a  dohod  s  Obecním  úřadem  Mukařov. 
S příchodem  teplejších  dní  se  stavební  práce  plně 
rozběhly.  

Z  událostí  pořádaných  SDH  Žernovka,  které 
proběhly, bych  rád zmínil Hasičský ples, který byl v 
místní  restauraci Montgomery.  Tato  akce  tradičně 
naplnila  toto  restaurační  zařízení  a  ten,  kdo přišel, 
byl  odměněn  bohatým  programem,  tombolou  a 
živou hudbou k tanci.  

První  jarní  plánovanou  společensko‐sportovní 
akcí bychom Vás rádi pozvali na 4. ročník Žernovské 
osmičky,  která  se  uskuteční  na  louce  u  lomu 
Žernovka.  Zápolení  družstev  se  bude  konat 
16.4.2011  od  11  hodin.  Na místě  je  zajištěno  pro 
návštěvníky  tradičně  občerstvení  a  krásná 
atmosféra těchto "retro" závodů. Těšíme se na Vaši 
návštěvu,  protože  jak  víte  klání  bez  diváků  a 
přihlížejících je polovičním zážitkem. 

Novinky u hasičů v Mukařově  
  Michal Pokorný, starosta SDH Mukařov 

Nestačili  jsme  se 
ani  rozkoukat,  máme 
tu  jaro  a  s  ním  další 
číslo Mukařov‐ska. Od 
posledního  vydání 
byla  naše  činnost  a 
aktivity opět pestré.  

Zásahová  jednotka 
vyjížděla  ke  třem 
událostem. Dne 12.2. k požáru truhlárny v Říčanech, 
23.2.  k  požáru  kontejneru  v  Mukařově  a  14.3. 
k požáru  sazí  v  Srbíně. Mimo  zásahy  probíhala  již 
standardní  odborná  příprava  členů  jednotky  a 
údržba techniky.  

V plném proudu jsou přípravy oslav výročí 80 let 
od  založení  našeho  sboru,  které  proběhnou 
7. května 2011.  Za námi je úspěšný dětský karneval, 
o kterém se můžete dočíst níže.  

Oddychovou  akcí  byl  výlet  na  Jižní Moravu  do 
vinných sklepů, kde jsme relaxovali a nabírali síly do 
dalších  akcí.  Více  podrobných  informací  o  dění  u 
hasičů naleznete na www.hasicimukarov.cz  

Dětský maškarní karneval 
Letošní  rok  vyšlo  datum  konání  dětského 

karnevalu až na první březnovou sobotu. I přes první 
pěkné  počasí  lákající  ven  do  přírody,  „praskala 
místní  sokolovna  ve  švech“  (viz  foto  v  titulku 
časopisu  na  1.  straně).    Karnevalu  se  zúčastnila 
téměř  stovka  masek  a  doprovod  byl  ještě 
početnější.   

Děti  přivítala  ve  vyzdobeném  sále  dvojice 
maskotů  –  tentokrát  přímo  slepičí  pár.  Slepice  i 
kohout  rozdávali celé odpoledne  sladkosti,  tančili  s 
dětmi  a  samozřejmě  nechyběli  ani  u  soutěží.    Ty 
měly u dětí opět velký úspěch. Svědčí o tom dlouhé 
fronty,  jež  se  po  zahájení  soutěží  u  jednotlivých 
disciplín vytvořily a „ stále nebraly konce“.  

 Novinkou  letošního  karnevalu  byla  soutěž  pro 
maminky,  při  níž  se  ukázalo,  že  nejen  děti  rády 
soutěží. Maminky  šly do  „boje  s  velkou  vervou“,  a 
tak  si  za  svůj  výkon  odnesly  všechny  zaslouženou 
odměnu. Tradiční bohatá tombola zlákala především 
naše nejmenší, a domnívám se, že snad nikdo nebyl 
z  vyhraných  cen  zklamaný.  Ti  odrostlejší  si  mohli 
odpoledne  zpříjemnit  šálkem  dobré  kávy  a 
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zákuskem.    V  závěru  maškarního  bálu  dostaly 
všechny ratolesti ovoce a balónek na rozloučenou. 

Dík za příjemně strávené odpoledne patří všem 
pořadatelům,  sponzorům,  ale  i  návštěvníkům 
dětského karnevalu. Tak  zase  za  rok nashledanou!! 
(A nebo možná i dříve). 

Tuto  akci  podpořili:  K2L  –  pan  Kuchař, Obecní 
úřad  Mukařov,  DPD  CZ  s.r.o,  POLA  s.r.o.,  ČSOB 
pojišťovna,  Ovoce  –zelenina  Budský,  Pekárna 
OSCAR,  PPG  trading  –  espresso  Gaviota  a    Sokol 
Mukařov.   

 
 

Masopust letos potřetí  
  Jana Šoupalová, MC Mukařov‐sko 

Čtyřicet  dnů  před  Velikonocemi  bychom 
neměli  jíst maso,  neměly  by  být  veselice  a  bály, 
měli  bychom  se  postít  i  v  jiných  oblastech 
každodenního života.  

Nevím,  jak  Vy,  ale  já  to  tedy  nedodržuji.  
Ale přesto jsem ráda za akce jako byl „náš“ ale i Váš 
Masopust. Myslím, že  je moc prima, když se sejdou 
lidé  připraveni  „dělat  srandu“,  s  maskami  i  bez 
(ačkoli masky nám  tak  trochu pomohou  své vlastní 
já nechat doma a půjčit si nějakou novou totožnost 
–  na  svého  myslivce  nedám  proto  dopustit  ☺)  
A  i  když  jsme  s  sebou  všichni  měli  děti,  tak  si 
nemyslím, že to byla akce jenom pro ně. 

Moc  děkuji  muzikantům  –  panu  Rychtovi,  
že  nám  přijel  pomoci  rozproudit  s  harmonikou  tu 
správnou  náladu  v  průvodu,  i  panu  Holoubkovi  
a  jeho  přátelům,  kteří  dokreslili  atmosféru  
u  sokolovny,  kde  na  všechny  účastníky  průvodu 
čekalo  malé  občerstvení.  Když  někdo  pomůžete, 
třeba bude příště i zabijačka a pochovaná basa ;‐) 

Masopustním  průvodem  si  tak  trochu  
udělám  pořádek  ve  svém  vnitřním  kalendáři. 
Pomalu uzavírám kapitolu 
zima  a  začínám  se  těšit  
na  jaro  a  na  velikonoční 
svátky,  na  které  si  
po  masopustě  počkám  
už  jenom  těch  40  dní.  A 
když  si  to  pak  ještě 
pojistíme  vynášením 
Morany  (10.4.  od  15.00), 
tak  mám  pocit,  že  jaro 
přišlo  vlastně  i  díky mně.

Jarní zprávy z MŠ  
Zuzana Tůmová, MŠ Mukařov  

První  jarní  měsíc  jsme  zahájili  Dnem 
otevřených dveří dne 8.3., kdy rodiče měli možnost 
nahlédnout do všech provozních prostor i běžného 
provozu naší MŠ. Návštěvníci také mohli zhlédnout 
jarní výtvarnou výstavu, kterou si všechny tři třídy 
připravily. 

Dne 15.3. proběhl ve třídě Myšek zápis do naší 
školky. Děti, které přišly s rodiči, si mohly pohrát se 
staršími  kamarády  ze  třídy  Berušek,  které  je  celou 
třídou provedly. 

V týdnu od 21.3.‐25.3. proběhl v naší MŠ „Týden 
knihy“. Děti přinášely z domova své oblíbené knihy, 
ukazovaly je kamarádům, vyprávěly o nich a učily se 
o  ně  pečovat.  V  rámci  „Týdne  knihy“  také  děti 
navštívily místní knihovnu. V úterý se tam postupně 
vypravily  třídy  Myšek,  Berušek  i  Ježků.  Pod 
dohledem  velmi milé  paní  knihovnice  (viz  foto)  si 

děti  prohlédly  celou  knihovnu  a  mohly  také 
nahlédnout do dětských knížek. Viděly „nejdražší“  i 
„nejstarší“ knížku a dozvěděly se, jak se knížky řadí i 
půjčují. V závěru prohlídky mnohé děti slibovaly, že 
sem s rodiči přijdou a některou knížku si rády půjčí. 
Byla to krásná motivace pro děti a doufáme, že se s 
nimi v knihovně opravdu potkáme. 

Akce,  které  nás  do  léta  čekají:  dopravní 
dopoledne,  solná  jeskyně  (od  6.  dubna),  oslava 
Velikonoc‐velikonoční  zvyky  a  tradice,  oslava  Dne 
matek + třídní schůzky (5.5.), fotograf (23.5.), oslava 
Dne  dětí  ‐  dopoledne  s  Inkou  Rybářovou  (25.5.),  
dřevíčková dílna (2.6.), divadlo: Hurá, škola končí“ ‐ 
v  naší  školce  (8.6.),  návštěva  hasičů,  rozloučení  s 
předškoláky, školní výlet. 



 

  –  dvouměsíčník pro Mukařov, Srbín a Žernovku –  2/2011                                                         Strana  10 
 

 
Ze života alternativní školičky 
  Veronika Vaněčková, za kolektiv IH  

Program  mukařovské  aletrnativní  školičky 
sídlící  v  Příčné  ulici  byl  opět  více  než  bohatý. 
Posuďte  sami: návštěva mukařovské obecní MŠ  a 
společné  divadelní  představení,  tradiční  karneval 
ve  školičce,  návštěva  divadla  S+H  (viz  foto  níže), 
návštěva  soukromé  školky  Nemo  v  Pacově  za 
účelem dalšího divadelního představení. 

Díky spolupráci a návštěvám v okolních školkách 
přichází  děti  do  sociálního  kontaktu  se  širším 
kruhem svých vrstevníků. Mohou si tak neformálně 
vyzkoušet,  jak  to vypadá v  „jiné  školce“, protože u 
nás  je  kolektiv  cca  15  dětí  a  část  dětí  nakonec  po 
přijetí odchází do státní MŠ, která tímto pro ně není 
zcela neznámá. 

Přibyly k nám další nové děti, už jsou zase skoro 
všechna místa plná. Přijímáme děti od 3 let věku na 
1‐5 dní  v  týdnu  (počet  je možno  zvolit dle přání  a 
potřeb rodičů, ale dle kapacity školičky v  jednotlivé 
dny).  Provoz  je  od  7:45  do  12:00h.;  jídlo 
nezajišťujeme.  V  případě  nemoci  dětí,  je  možné 
docházku  nahradit  nebo  vrátit  poměrnou  částku 
měsíčního poplatku.  

Používáme  metody  podle  Rámcově 
vzdělávacího programu pro MŠ  s prvky Montessori 
pedagogiky. Snažíme se o 
podporu  individuálního 
rozvoje  a  vzdělání  od 
nejútlejšího  věku  úzce 
navazující na spolupráci s 
rodiči. V  rámci  programu 
sledujeme  kompletní 
rozvoj  osobnosti  dítěte; 
cílem  je  podnítit  zájem  v 
rámci  řízené  činnosti  v 
nejrůznějších  oblastech, 
např.  cvičení  jemné  a 
hrubé motoriky,  podpora 
zdravého  dýchání, 
upevnění  mravních 
hodnot,  procvičování 
výslovnosti  na  základní 
logopedické  úrovni,  ale  i 
základy anglického  jazyka 
a  hra  na  flétnu.  K  tomu 

nezaměnitelně  patří  také  volná  hra  dětí  a  pobyt 
venku. Krom  toho  jako doplnění celistvosti  jsou od 
jara opět organizovány výlety a jiné kulturní akce.  

Každý  den  výuky  má  své  širší  konkrétní 
zaměření. Základy angličtiny pro nejmenší (zajišťuje 
smluvní  agentura)  jsou  na  programu  v  pondělí, 
rozšířená hudební výchova a základy hry na flétnu je 
v úterý, ve středu a v pátek jsou pracovní a výtvarné 
činnosti, čtvrtek je vyhrazen pro cvičení a pohyb.  Ve 
třídě  jsou přítomni dva pedagogové – paní učitelka 
Dana a pan učitel Lukáš, takže výuku a péči o děti lze 
opravdu  individualizovat.  Měsíčně  posíláme  všem 
rodičům  dětí,  které  navštěvují  školku,  aktuální 
výukový program.  

V květnu budeme pořádat besídku pro maminky 
a  na  našich  webových  stránkách můžete  sledovat 
nabídku  dne  otevřených  dveří,  na  který  Vás  již 
předem  srdečně  zveme.  V  červnu  budeme  pak 
pořádat zápisy pro rok 2011/2012. Vše bude včas na 
našich webových stránkách.  

Tyto  a  další  užitečné  informace  jsou  na 
www.iherna.webnode.cz  nebo  Vám  je  rádi 
poskytneme, pokud napíšete na e‐mailovou adresu 
ih.skolicka@gmail.com.  Také  můžete  ve  večerních 
hodinách využít telefonní kontakt 603 517 530.  

Ozvěte  se,  přijďte  se  podívat,  přesvědčte  se 
sami, rozhodněte se. Těšíme se na spolupráci.  
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Zdravíme všechny  
maminky a děti!  
        Helena Vlnařová, MC Mukařov‐sko 

Zdravíme  všechny  maminky  a  děti  a  
připomínáme, že v Mateřském centru Mukařov‐sko 
je vítán úplně každý!  

Přijít můžete kdykoliv – herna je otevřena každý 
den  od  10  hodin  kromě  čtvrtka.  Můžete  se  buď 
zapojit  do  některého  z  programů,  nebo  jen  využít 
hezky  zařízenou  a  bohatě  vybavenou  hernu.  K 
dispozici  je mikrovlnka, nádobí pro děti a maminky 
si mohou nabídnout  čaj nebo kávu. Přijít můžete  s 
kamarádkou  nebo  i  samy  –  určitě  nebudete  sedět 
odstrčené v koutě  ☺ 

Dopolední program od 10 hodin: 

Pondělí  –  Pestré  cvičení  s Martinou  pro malé děti 
(začíná 10.45 – novinka, náhrada za Janu) 

Úterý –  volné hraní „Přijďte pobejt“ 
Středa –  zábavné cvičení pro větší děti 
Pátek – již od 9 hodin angličtina pro děti a program 

HŠ Yamaha, dále herna „Přijďte pobejt“ 

Odpolední program: 

Pondělí – od 16.30 hod. výtvarka  (4. 4. – vyrábíme a 
barvíme  vajíčka  z  moduritu,  11.  4.  barvíme 
vajíčka  a  vyrábíme  „travičku“  /přineste  si 
vejdunky/ , 18. 4. zdobíme velikonoční perníčky 
/perníčky  budou,  přineste  si  lentilky  nebo  želé 
bonbónky  atd.  na  zdobení/,  2.  5.  vyrábíme 
kytičky z drátků a korálků) 

Úterý –  od 16 hod. cvičení ve velkém sále sokolovny 
Čtvrtek – od 17 hod. tanečky s písničkami pro malé 

tanečníky  (maminky  si  zatím  mohou  vedle 
v herně přečíst časopis a dát si kávu). 

Na  všechny  se moc  těšíme  a  pokud  máte  nějaký 
nápad, co by se vám líbilo – sem s ním ☺ 

http://www.mcmukarovsko.estranky.cz/

 Prázdniny za školou ‐ máte zá‐
jem o příměstský tábor? 
         Libuše Čánská, učitelka ŠD 

Štěstí přeje připraveným, ač  je  teprve  začátek 
jara, stojí za to se zamyslet, jak naložíme s blížícími 
se  dvouměsíčními  prázdninami  našich  ratolestí. 
Většina  rodičů  je  zaměstnána  a  dovolená  celé 
prázdniny  nepokryje.  Nad  touto  skutečností  se 
zamyslely  i  učitelky  školní  družiny  a  rozhodly  se 
připravit  nabídku  pro  rodiny  s  mladšími  dětmi 
školního věku. 

Rodičům  žáků    1.‐  3.  tříd  nabízí  prázdninový 
pobyt  dětí  v  táboře  příměstského  typu.  Co  to 
znamená?  Je  to   možnost  pro  děti  zaměstnaných 
rodičů,  užít  si  smysluplně  prázdninové  dny,  pod 
odborným dohledem. 

Organizace spočívá v tom, že ráno rodič přivede 
dítě na smluvené místo a odpoledne si  je vyzvedne 
tamtéž, najedené, napité a s novými zážitky. Během 
dne  s  dětmi  učitelky  uskuteční  například  výlet,  či 
uspořádají  sportovní,  či  přírodopisnou  hru,  v 
případě nepříznivého počasí stráví den v družině při 
společenských naučných hrách. Je to tedy vyhlášení 
války  nudě.  Zda  se  záměr  uskuteční,  to  ukáže 
výsledek  ankety.  Anketní  lístky  lze  vyzvednout  ve 
školní  družině,  či  v  budově  Základní  školy  v 
Mukařově. 

A protože dnešní době vládne ekonomika, zbývá 
zodpovědět  otázku,  kolik  to  bude  stát.  Předběžně 
kalkulovaná  cena  týdenního  pobytu  je  2100.‐  Kč, 
jednodenní  pobyt  s  ohledem  na  nutnost 
jednorázového přizpůsobení programu pak Kč 500.‐. 
V  ceně  je  zahrnuta  v  podstatě  celá  režie  dne, 
odborný  dohled,  oběd,  odpolední  svačina,  pitný 
režim, cestovné a vstupné, pojištění. 

Další podrobné  informace budou uveřejněny na 
webu školy a v prostorách Školní družiny. 

http://www.skolamukarov.ic.cz 

Poděkování         Jana Novotná, ředitelka ZŠ Mukařov 
Chtěla bych poděkovat všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na úspěšné realizaci 8. školního 

plesu. I když jej navštívilo méně lidí než v předešlých letech, přesto se všichni dobře bavili a na výdělku 
ve prospěch  školy  se  tento počet nepodepsal. Děkuji  všem  a  těším  se na  shledání na dalších  akcích 
školy, které v nejbližší době proběhnou. 
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Insolvence Sazky  
se dotkla Mukařova 

Mnoho  z  Vás  jistě  s  napětím  sleduje  více  jak 
tříměsíční  balancování  největší  české  sázkové 
společnosti  Sazka  nad  propastí  insolvence  a 
konkurzu. Co však do konce března nebylo veřejně 
známé  je fakt, že  jedna z nevyplacených výher má 
svého adresáta také v Mukařově.  

Když  na  podzim  loňského  roku  přistoupil 
finanční výbor obce Mukařov k sestavování rozpočtu 
na  rok  2011,  bylo  zřejmé,  že  objem  finančních 
prostředků na  investiční akce nebude pro tento rok 
stačit.  Kromě  hledání  úspor  na  straně  výdajů  a 
rozšíření počtu podávaných dotací přijali zastupitelé 
také  návrh  předsedy  finančního  výboru  Ing.  Víta 
Šoupala, aby obec sázela prostřednictvím referentky 
obecního úřadu paní  Jeriové každý týden 3 sloupce 
Sportky, ve středečním i nedělním slosování.  

Náhoda  tomu  chtěla,  že  v polovině února byla 
tažena  právě  mukařovská  šťastná  čísla 
3, 11, 24, 30, 39, 45 – 3  (počet obcí), 11  (č. popisné 
obecního  úřadu),  24  (počet  dopravních  nehod  v 
prostoru nerealizované křižovatky na Budech v roce 
2009),  30  (cena  panáka  Fernetu  v  Montgomery 
Žernovka),  39  (počet  kandidátů  v  komunálních 
volbách  2010),  45  (průtok  Jevanského  potoka  na 
přepadu srbínské návsi v m2/hodinu).  

V  mezičase  si  však  špatná 
finanční  situace  loterijní 
společnosti  vysloužila  zájem  i 
ministerstva  financí.  Úřad  firmě 
zaslal  oznámení  o  zahájení 
správního  řízení  o  dočasném 

zastavení  provozování  loterií.  "Důvodem  je 
především  nevyplácení  výher  v  zákonné  lhůtě.  
Tato  skutečnost  nasvědčuje  tomu,  že  Sazka 
nedodržuje  předpisy  o  provozování  loterií  
a  podmínky  uložené  v  povolení,"  uvedl  mluvčí 
ministerstva financí Ondřej Jakob. 

Zástupci obce si Jackpot ve výši 127 milionů mají 
vyzvednout v pátek 1. dubna, avšak již nyní je takřka 
jisté,  že  jim  tato  částka  vyplacena  nebude.  Kromě 
šetření  Ministerstva  financí  do  záležitosti  zasáhl  i 
věřitelský výbor Sazky, který nesouhlasil s návrhem 
půjčky  společností  Penat  a  e‐Invest  společnosti 
Sazka.  V  případě,  že  by  se  Sazka  opravdu  ocitla  v 
konkurzu,  stal  by  se  Mukařov  jedním  z  jejích 
hlavních věřitelů.              (A. Prýl) 

A zase ty odpady 
           Rudolf Semanský, starosta obce 

Ať  chceme  nebo 
ne,  produkce  odpadů 
ve  většině  domácností 
stále  stoupá  a 
například  při  jarních  a 
podzimních  svozech 
velkoobjemového 
odpadu  nestačím 
žasnout,  kde  se  to 
množství nejrůznějšího odpadu stále bere.  

V našich obcích se snažíme  rozšiřovat způsoby, 
jakými lze odpady třídit a tedy i dále využívat, a tak 
vedle skla, papíru, plastů a bioodpadu brzy přibudou 
na  stanovištích  i  kontejnery  na  nápojové  kartony 
(např.  od  džusů,  mléka  apod.).  Poznáte  je  podle 
oranžové barvy s černým víkem a doufám, že  jejich 
zavedení uvítáte. 

Nelze  opomenout  možnost  třídění 
elektroodpadu  a  kovového  odpadu  a  tak  mi  jistě 
dáte  za  pravdu,  že  možností,  jak  třídit  skutečně 
ekologicky  je  dost.  Přesto  ne  každý  tuto možnost 
využívá  a  chápe.  Jak  jinak  si  vysvětlit,  že  namísto 
v nádobách  na  tříděný  odpad  končí  plasty  a  papír 
v obyčejných  popelnicích,  směsný  odpad 
v příkopech,  bioodpad  v  lesích  a  elektroodpad 
u kontejnerů na plasty? 

Zvykli jsme si žít konzumním způsobem života, s 
jakousi  vnitřní  omluvou:  „dělají  to  tak  všichni  a  já 
svět nespasím“ a možná málokdo  si uvědomí,  že v 
lese  se ani bioodpad hned  tak neztratí, odpadků  v 
příkopech  může  být  jednou  tolik,  že  se  budeme 
stydět  jít  se  tudy  projít  s  návštěvou  a  načerno 
vypouštěné  odpadní  vody  mohou  jednou  zničit 
vodní zdroje i nám. 

Je také dobré si uvědomit, neboť se o tom příliš 
nemluví,  že  jakýkoli  odpad  s  výjimkou  toho 
tříděného, bio a elektroodpadu nekončí nikde jinde, 
než na skládkách, kde je postupně zahrnut hlínou té 
nejhorší kvality bez šance na jeho jakékoli druhotné 
využití.    Zmiňuji  to  proto,  že  tak  jako  každý  rok, 
bude  i  letos  ve  dnech  9.  a  10.  dubna  organizován 
zmíněný  velkoobjemový  odpad.  Ten  je  zčásti 
využíván  k  účelu,  podle  kterého  byl  pojmenován, 
zčásti  v  něm  však  z  pohodlnosti  skončí  úplně  vše, 
kdy  výjimkou  nejsou  pytle  plné  plastů,  železný 
odpad atd. Zkusme se nad tím zamyslet…. 
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Webové diskusní fórum  
a nepořádek v obci 
Jana píše ‐ 19.3.2011 (12:20)  

Ráda bych touto cestou poprosila spoluobčany, 
kteří bydlí podél lesa (Beverly Hills až k rybníku), aby 
svůj bio odpad (větvě, tráva, listí, apod.) neodkládali 
do LESA, nýbrž ho  likvidovali na svých kompostech, 
nebo  odvozem  na  patřičná  místa.  Když  chodím  s 
kočárkem  kolem  lesa,  nestačím  zírat  nad 
tou"drzostí" a lhostejností k nám ostatním, a je mi z 
toho  bordelu  smutno. Mít  u  sebe  rukavice,  hodím 
vám  to  zpátky na  zahradu.  (většinou  je hned  jasné 
odkud vítr vane). Nejlepší jsou ty milionové vily, kde 
majitelé  jistě  nestrádají,  a  tak  si myslím,  že  by  si 
mohli  zajistit  likvidaci  jinak,  než  "odložením"  do 
veřejných prostor. Obecní úřad  jistě poradí,  kam  s 
bio odpadem, pokud ještě někdo neví. Les je krásný, 
myslím, že  je škoda ho tímto zůsobem přikrášlovat. 
Předem děkuji. 

Jarka reaguje ‐ 23.3.2011 (19:35) 
Dobry den Janicko,dovedu si vas zive predstavit 

jak  jste nas...... Ja se tu smeji, samozrejme ne vam, 
jen jsem rada, ze se ke me nekdo pridal a presne vas 
vidim  jak  tlucete  do  tech  pismenek.  Janicko,  ale 
zdravi  je  prednejsi,  tady  v  Mukarove  bohuzel 
nekterym  lidem /prasatum/  je to uuuuplne  jedno a 
my  se  tu  zlobime.  Dam  vam  priklad.  Bydlim  na 
Kutnohorske,  snazim  se  uklizet  protejsi  chodnik 
aspon z casti. Nadelam hromadky aby je mohl vybor 
odvest a  lidi to rozkopou. Nez dojdu do obchodu  je 
mi na…, jaky neporadek lidi pred baraky maji. Okolo 
kramu  tez. Ale  to  se  strale opakuji a uz mi  to  fakt 
nebavi. … rebelka Jarka 

Richard Nezval píše  ‐ 19.3.2011 (10:07) 
Vážení  , myslím  si  že by podstatně ubylo psích 

exkrementů  (hoven,  jak  je  nazývá  pan  Šoupal), 
kdyby  byly  alespoň  občas  doplňovány  stojany  se 
sáčky k  tomuto určenými…  Jsem velmi  rád,  že pan 
Šoupal  o  tomto  problému  otevřeně  hovoří  a  tudíž 
doufám , že do diskuse přispěje i odpovědí ze strany 
obecního  zastupitelstva  na  otázku:  jak  obec 
hospodaří s vybranými poplatky za psy… 

RuDD (starosta) reaguje 20.3. (20:36) 
Snad  nebude  příliš  vadit,  když  odpovím  za  p. 

Šoupala...  stojany u košů doplňovány  jsou,  to  že  si 
hned po doplnění někdo celou várku sáčků ukradne 

je  věc  jiná.  Sáčky  nejsou  zadarmo  a  např. minulý 
měsíc jsme jich nakoupili za několik tisíc a hned byla 
část  rozmístěna  ‐ kde  je  jim konec dnes ví  jen  ten, 
kdo si je zřejmě bere domů.  

Jak obec hospodaří s poplatky za psy, které jsou 
v  naší  obci myslím  opravdu  velmi mírné  (200,‐  Kč 
oproti  např.  Říčanům,  kde  je  poplatek  tuším  700,‐ 
Kč) Vám rád sdělím. Orientačně mohu říci, že ročně 
vybere obec na poplatcích  za psy  zhruba 100.000,‐ 
Kč.  Útulkům  a  odchytové  službě  se  za  odchyt  a 
"ustájení  vč.  krmení  zaplatí  zhruba  20.000,‐  Kč.  Za 
sáčky  na  psí  exkrementy  se  utratí  cca  10.000,‐  Kč. 
Dalších pár tisíc je třeba mít na likvidaci přejetých a 
jinak uhynulých  zvířat. Úklid obce,  který  zahrnuje  i 
likvidaci  exkrementů  provádějí  zaměstnanci  obce  ‐ 
tudíž část peněz jde i na tuto službu. To co zbyde lze 
nazvat příjmem obce... 

Redakčně  kráceno  ‐  kompletní  znění  diskuze 
najdete na www.mukarov.cz 

 

 

Ani dětem školního věku se 
nelíbí nepořádek v obci  
  Zuzana Kadeřábková, školní družina 

Je krásný  jarní den,  jak už  to ke  konci března 
bývá  ...  cestou  do  školní  družiny  si  děti  všímají 
nepořádku na chodnících  i podél  silnice. Navrhují, 
že  by  bylo  pěkné,  kdyby  ty  odpadky  konečně 
někdo uklidil ... ale kdo?  

Řízeným  rozhovorem  jsme  došli  k  závěru,  že 
kdyby  každý přiložil  ruku  k dílu,  kdyby  se odpadky 
odhazovaly do košů  (kterých  je v obci docela dost), 
hned by byla procházka po obci hezčí.  

Slovo  dalo  slovo,  v  družině  děti  dostaly 
jednorázové  rukavice, převlékly se do "pracovního" 
a vyšlo se. Nechyběly ani pytle a dobrá nálada. Děti 
pracovaly  jak  mravenečkové,  za  hodinku  jsme  už 
neměli místo pro další nálezy.  

Nezbývalo nic  jiného, než plné odpadové pytle 
odložit  u  koše  u  požární  nádrže.  Tam  se  ale  stala 
drobná nehoda, bota uvízla  v bahně, bahno,  které 
se původně tvářilo jen jako kaluž...  

Prožili  jsme  příjemné  pracovní  odpoledne 
a ještě  zažili  legraci  se  skákajícím  kamarádem  po 
jedné  noze.  Odměna  pro  všechny  "pracující 
družináře" byla příjemnou tečkou za tímto krásným 
slunným odpolednem. 

(převzato z: http://www.skolamukarov.ic.cz/) 
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Jak se zbavujeme elektro‐ 
spotřebičů              www.Elektrowin.cz 

Třetina domácností odevzdává stará zařízení k 
likvidaci 

Vysloužilá elektrozařízení odevzdává k  recyklaci 
přibližně třetina českých domácností. V souvislosti s 
ekonomickou  recesí  přestali  lidé  vyřazovat 
spotřebiče  výměnou  za  novější  model  a  ve  větší 
míře je využívají po celou dobu jejich životnosti.  

Tato  a  další  zjištění  vyplývají  z  průzkumu 
veřejného mínění, který v  roce 2010 pro kolektivní 
systémy  ELEKTROWIN,  ASEKOL  a  EKOLAMP 
zpracovala  agentura  Markent.  Stejný  průzkum  se 
uskutečnil už v letech 2006 a 2008.  

„Zpětný odběr“  se  stal  součástí každodenního 
slovníku 

K nejdůležitějším  zjištěním patří  skutečnost,  že 
celých  96  %  dotazovaných  zástupců  českých 
domácností  v  průzkumu  uvedlo  konkrétní  vlastní 
vysvětlení pojmu  zpětný odběr. Toto  slovní spojení 
se  tedy  za  pouhých  pět  let,  kdy  systém  zpětného 
odběru  vysloužilých  elektrozařízení  funguje,  stalo 
běžnou součástí každodenního slovníku Čechů.  

Pravdou  ovšem  je,  že  představa  o  tom,  co  to 
zpětný odběr  je, popsaná  v některých odpovědích, 
stále  není  tak  docela  přesná.  42 %  dotázaných  ho 
definovalo  jako  „předání  nefunkčních 
elektrozařízení k likvidaci“. Další se ale domnívají, že 
se  jedná o „poplatek  za odběr  starých spotřebičů“, 
„výměnu  starých  spotřebičů  za  nové“  nebo  také 
„ekologické zlikvidování drahých přístrojů“.  

Stouplo  i  povědomí  o  možnostech 
materiálového využití 

Vysoké  je  také povědomí o možnostech využití 
surovin  získaných  z  odevzdaných  spotřebičů. 
Především  díky  informačním  kampaním,  kterým 
dominuje  zejména  seriál  akcí  Zatočte  s 
elektroodpadem,  se  pouhých  5%  dotázaných 
vyslovilo  nesouhlasně  k  výroku  „z  vyřazených 
elektrozařízení lze použít mnoho surovin pro výrobu 
nových výrobků“. 

Dalších  24 %účastníků  průzkumu  s  ním  „spíše 
nesouhlasí“, 39 % „spíše souhlasí“ a 31 % „rozhodně 
souhlasí“.  

Už od  roku 2006, kdy byl proveden první ze  tří 
průzkumů,  roste  kontinuálně  podíl  respondentů, 
kteří  hodnotí  své  informace  o  zpětném  odběru 
elektrozařízení  jako  dostačující.  Letošní  průzkum 
přesto  ukázal,  že  je  ještě  co  zlepšovat  i  v  této 
oblasti.  Přibližně  třetina  dotázaných  si  totiž  stále 

myslí,  že  některé malé  spotřebiče  patří  do  běžné 
popelnice nebo do kontejneru na tříděný odpad.  

Ekologické chování ovlivňuje vzdálenost  
Češi  nejčastěji  odevzdávají  k  recyklaci  kopírky 

(63 %), ledničky (60 %) a elektrické sekačky na trávu 
(52  %).  S  tím,  jak  roste  informovanost  o  celém 
systému  zpětného  odběru  vysloužilých  spotřebičů, 
ale  také  stoupají  nároky  Čechů  na  jeho  komfortní 
fungování. Opakované průzkumy například ukazují, 
že  o  celé  desítky  procent  klesá  deklarovaná 
vzdálenost, kterou jsou  lidé ochotni ujít nebo ujet s 
nefunkčním  elektrospotřebičem  na  sběrné  místo. 
„Malé  spotřebiče,  jako  třeba  fény,  jsou  obyvatelé 
ochotni  dopravit  průměrně  na  vzdálenost  1417 
metrů, velké na 1475 metrů.“  

Kdo rozhoduje o koupi a kdo o recyklaci 
Průzkum  se  ovšem  nezabýval  otázkou,  jak 

daleko  jsou  zákazníci ochotni dojít nebo  spíš dojet 
nakoupit nový spotřebič. Popsal zato velmi detailně, 
kdo v typické domácnosti o koupi rozhoduje. Stejně 
důkladně  pak  zkoumal,  kdo  rozhoduje  o  způsobu 
likvidace po skončení životnosti.  

Například  o  nákupu  velkých  domácích 
spotřebičů,  jako  jsou  lednice  nebo  pračky, 
rozhoduje  ze  43  procent  případů  celá  rodina.  O 
způsobu  likvidace  „vysloužilců“  se  ale  tento 
„kolektivní  orgán“  radí  jen  ve  28  %  případů. 
Většinou se o ni tedy musí postarat jeden konkrétní 
člen  domácnosti,  podle  zjištění  výzkumníků 
nejčastěji ten, kdo domů přináší nejvíce peněz.  

A musíme si přiznat, že právě během posledních 
dvou  let  se  českým  domácnostem  peníze 
nevydělávaly  právě  snadno,  což  ukazuje 
prodlužování  doby,  po  kterou  dnes  musejí 
spotřebiče sloužit bez ohledu na to, že na trhu jsou v 
bohaté nabídce jiné, výkonnější a úspornější. Možná 
tak  ubylo  i  času,  který mohou  ekonomicky  aktivní 
lidé věnovat čemukoli mimo výdělečné činnosti.   

Sběrná síť je stále hustší 
Jedná  se  ale  jen  o  subjektivní  pohled.  Zcela 

objektivně vzato se faktická průměrná vzdálenost do 
nejbližšího sběrného dvora rovněž rapidně zmenšila: 
dnes  činí 3138 metrů, k nejbližšímu prodejci, který 
zdarma  odebere  starý  spotřebič,  to  mají  české 
domácnosti v průměru 2806 metrů.  

Je  to  tím,  že  sběrná síť  je stále hustší. Dnes už 
zahrnuje  10  865  unikátních  sběrných  míst. 
Historicky  první  místo  zpětného  odběru  bylo 
otevřeno  před  pěti  lety  na Ministerstvu  životního 
prostředí ČR.  Za tu dobu už bylo v Česku ekologicky 
zpracováno  také  díky  ELEKTROWIN  přes  150  tisíc 
tun elektroodpadu.. 
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Kalendář akcí Mukařovska 
Duben 2011 
2.  Divadelní festival 

Mukařovský PIŠTĚK 
(10:30) představení pro 
děti + (18:00‐23:00)  
4 ochotnická představení 

9.‐10.   Kontejnery na velkoobjemový a 
nebezpečný odpad ‐ na tradičních místech 
Muk+Srb+Žern 

10.   Vynášení Morany (15:00)  
‐ Srbínská náves (o.s. Pro Srbín a Mukařov‐sko)  

12.   Výlet 4. tříd ZŠ ‐ Muzeum Lega v Praze 

14.  Výlet 1. třídy ZŠ ‐ Divadlo U Hasičů  
‐ Labutí královna 

14.   Poslední den na odevzdání formulářů Sčítání 
lidu, domů a bytů 2011 

16.   Žernovská "8" (10:00) ‐ hasičská soutěž  
‐ Louka u Uzlů (SDH Žernovka) 

  Country bál (20:00) ‐ Montgomery Žernovka ‐ 
hrají Hom‐Bre 

19.   Den Země ve škole ‐ úklid okolí školy, okolí  
rybníka, stezka na Žernovku 

23.   Pletení pomlázek a malování kraslic (14:00)  
‐ Montgomery Žernovka (SDH Žernovka) 

24.   Srbínský velikonoční jarmark (15:00)  
‐ Srbínská náves (o.s. Pro Srbín) 

25.   Velikonoční pondělí 
30.   Příprava čarodějnic v Montgomery (15:00)  

a průvod přes Žernovku na louku u Uzlů  
(SDH Žernovka) 

  Pálení čarodějnic na Žernovce (19:00) 
30.  Čarodějnice s průvodem masek (16:30)  

‐ od Požárního domu k Sokolovně (SDH Mukařov)  

Květen 2011  
5.  Třídní schůzky ve školce 
7.   Oslavy 80. let SDH Mukařov ‐  
  (od rána) okrsková soutěž + (14:00) žehnání  

cisterny, slavnostní program 
21.   Mukařovská kecka (start 7:00‐10:00) tradiční 

turistický pochod na trasách 7, 15 a 25 km  
(TJ Sokol Mukařov) 

23.  Fotografování ve školce 
24.  Akademie základní školy ‐ Sokolovna 
25.  Oslava Dne dětí ve školce ‐ dopoledne s Inkou 

Rybářovou 

Červen 2011  
4.  Dětský den na Žernovce (14:00) ‐ louka u Uzlů 
12.  Velký Dětský den v Mukařově (14:00) 

Změna akcí vyhrazena 

Zápasy kopaná   
Sobota 9.4.2011 
  muži  B   ‐ Kostelec / Č.Lesy B  

  od 13.30 
  muži  A   ‐ Velké Popovice             

  od 16.30 
Neděle 10.4.2011 
  dorost   ‐ Klecany                          od 11.00 
Sobota 23.4.2011 
  žáci     ‐ Kamenice  od 10.15 
  muži  B   ‐ Struhařov B  od 14.00 
  muži    ‐ Brazdim  od 17.00 
Neděle 24.4.2011 
  přípravka   ‐ Velké Popovice           od   9.00 
  dorost        ‐ Kostelec / Č.Lesy   od 11.00 
Sobota 14.5.2011 
  muži B   ‐ Hrusice B                      od 14.00 
Neděle 15.5.2011 
  přípravka   ‐ Ondřejov                      od   9.00 
  dorost       ‐ Ondřejov                      od 11.00 
Sobota 28.5.2011 
  muži B   ‐ Louňovice B              od 14.00 
Neděle 29.5.2011 
  přípravka    ‐ Hrusice                  od   9.00 
  dorost         ‐ Senohraby              od 11.00 
  
 

Úspěch šachového mládí   
V  druhé  polovině  března  se  v  Koutech  nad 

Desnou  uskutečnilo  Mistrovství  České  republiky  
v šachu. V barvách říčanského šachového klubu se 
slušně umístili také žáci základní školy Mukařov.  

V  soutěži  do  10  let  obsadil  9.  místo  Karel 
Chwistek z mukařovské 3.A a v kategorii dívek do 12 
let vybojovala 17. místo Veronika Zemenová ze 4.B.  

Největším  úspěchem  říčanského  klubu  bylo 
prvenství Magdalény Kořenové v soutěži dívek do 10 
let.  Díky  vítězství  bude  Magdaléna  Kořenová 
zastupovat Českou republiku na Mistrovství světa v 
Brazílii.                   (noš) 

INZERCE 
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