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V době, kdy nouze znamená naději
Vážení spoluobčané, téměř ze dne na den jsme se ocitli v situaci, kterou nikdo z nás dosud nezažil a stěží jsme si ji uměli 
i jen představit.
Je to náročná zkouška pro nejvyšší představitele státu, kteří rozhodují o celostátních opatřeních, pro firmy a jejich 
zaměstnance, na něž ta opatření tvrdě dopadnou, i pro každého jednotlivce. A samozřejmě pro lékaře, zdravotníky, hasiče, 
policisty, lékárníky a prodavače, kteří každodenně bojují s neviditelným nepřítelem. Situace se vyvíjí každým dnem a jediné, 
co je teď jisté, je to, že čím úspěšnější budou zavedená omezení, tím déle je budeme muset dodržovat.

Jako každá krize, i tato vyvolává vedle negativních emocí i vlnu 
pozitivní energie a solidarity. I v Mukařově se našly dobrovolnice, 
které neúnavně šijí ochranné roušky, lidé si navzájem nabízejí 
výpomoc všeho druhu a hlavně, chovají se navzájem ohledupl-
ně. Pro aktuální informace je náš zpravodaj příliš pomalý, proto 
na zadní straně přinášíme telefonní čísla a webové adresy, na 
nichž byste se měli dozvědět vše, co vám může pomoci, nebo 
jak vlastní pomoc nabídnout dál. V každém případě obecní úřad 
funguje, i když jej není možné navštívit osobně, jsme připraveni 
řešit vaše problémy.

Jsou před námi Velikonoce, svátky jara a vzkříšení. Budou určitě 
jiné, než na jaké jsme zvyklí. I během nich bychom měli dodržet 

zásadu minimálních kontaktů s osobami, s nimiž trvale nežije-
me. O to citlivěji ale můžeme vnímat symboliku nového začátku. 
A zkouška, kterou teď všichni procházíme, je šancí, když ne na 
nový začátek, tak alespoň posun. Je to příležitost, jak si uvědo-
mit, co je pro každého z nás skutečně důležité. A také, že pomoc 
druhým může mít nejrůznější podoby, ale její podstatou je vždy 
ohleduplnost. 

Buďme trpěliví a věřme, že právě díky vzájemné ohleduplnos-
ti a ochotě si navzájem pomoci vše zvládneme s minimálními 
následky. 

Vedení Obecního úřadu Mukařov
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Z jednání zastupitelstva obce

Komunální odpad v otázkách a odpovědích
Jak získám popelnice na tříděný od-
pad? 
Popelnice na tříděný odpad vydává obec 
ve sběrném dvoře. Po vyplnění výpůjčního 
listu na nádobu dostanete popelnice s na-
lepeným čárovým kódem, který svozová 
firma načítá a eviduje tak počet svozů jed-
notlivých nádob. Tato čísla jsou pak použita 
při výpočtu slevy z poplatku za odpady 
v příštím roce.
(Služba je dočasně pozastavena po dobu 
nouzového stavu.)

Kolik za nádoby na tříděný odpad 
zaplatím? 
Cena zapůjčení nádob i svozu tříděného 
odpadu je již zahrnuta v poplatku za provoz 
systému komunálního odpadu, tj. 850 Kč na 
každého občana s trvalým pobytem v obci 
nebo vlastníka nemovitosti, ve které není 
nikdo hlášen k pobytu. (Cena 850 Kč je 
bez slev, konečná cena může být nižší). 
V systému MESOH (Motivační a Evidenční 
Systém pro Odpadové Hospodářství) na 
stránkách www.mojeodpadky.cz má každý 
možnost podívat se na počet svozů a nádob 
u své nemovitosti a zjistit celkovou slevu 
na platbu za odpady. (Případnou slevu na-
jdete v již ukončeném období 1.10.2019-
30.11.2019, období se přepínají volbou 
v pravém horním rohu; osoby, které se 
k poplatku přihlásily až v letošním roce, 
nárok na slevu nemají.)

Bezplatným svozem tříděného odpadu 
od jednotlivých nemovitostí se obec snaží 
maximálně podpořit třídění odpadů a sle-
vami pak motivovat občany co k nejnižší 
produkci odpadů. 
Bio nádoby jsou v rámci poplatku k dispo-
zici pouze pro občany s trvalým pobytem. 

V rámci motivačního systému je výhodnější 
kompostovat než používat ke svozu bio-
logicky rozložitelného odpadu popelnici.

Když zmizely z obce společné nádoby 
na tříděný odpad, jak mám tedy třídit 
jednotlivé druhy odpadů? 
Nádoby na PLAST a PAPÍR nabízí obec 
zdarma ke každé nemovitosti, ke které zaje-
de popelářské auto. V lokalitách, do kterých 
velké auto nezajede, nabízíme možnost 
třídit do plastových pytlů, které označíte 
nálepkou s čárovým kódem a necháte před 
svou nemovitostí. Sváží je pracovníci obce 
každé první pondělí v měsíci.

Jak naložit s dalšími odpady:

NÁPOJOVÉ KARTONY od mléka, džusů 
apod. (sešlapané na plocho) a PLECHOVKY 
OD PITÍ (nikoliv konzervy od jídla – ty by 
mohly znečistit plasty ve svozovém autě, 
což je nežádoucí) je možné odkládat do 
ŽLUTÉ popelnice nebo pytle na PLAST

PAPÍR: objemnější papírové kartony je 
nově možné přiložit ke svozu papíru. (Papí-
rovou krabici stačí sešlapat nebo rozříznout 
a nechat jí před svozem opřenou o nádobu 
na papír)

SKLO: kontejnery na původních stanovi-
štích tříděného odpadu, s výjimkou ulice 
Na Moklině, kde bylo zrušeno, ale zato bylo 
přidáno na Žernovce v Lomové ulici

BIOODPAD: Nádoby na bioodpad nebo 
sběrný dvůr Na Čapiku

OLEJE: svoz jedlých olejů a tuků 
Každý občan může k nádobě na odpad 

(směsný nebo bioodpad), kterou má 
u domu, nově odevzdat ke svozu i uza-
vřenou PET lahev s jedlým olejem a tukem 
(nikoliv mazací a hydraulické oleje apod.).

Jak s oleji nakládat 
 � oleje slijte do plastových nádob a pevně 
uzavřete

 � nedávejte oleje do skleněných lahví – 
mohou se rozbít, jak při manipulaci, tak 
při přepravě  

 � nedávejte oleje do plastových kanystrů 
– jsou příliš velké, nevejdou se svozové 
firmě do boxů

 � láhve musí být pevně uzavřeny šrou-
bovacím uzávěrem, nejde na ně dávat 
jen „zacvakávací“ víčko – při přepravě 
olej vytéká. 

Tato služba je bezplatná a velmi komfortní 
pro občany.

V případě jakýchkoliv dotazů volejte nebo 
pište na obecní úřad:
tel.: 323 660 246, 
e-mail: referent@mukarov.cz

Ing. Dana Navrátilová

Zastupitelstvo obce Mukařov na svém břez-
novém zasedání schválilo změnu Obecně 
závazné vyhlášky o poplatku za systém 
komunálního odpadu, od nějž jsou nově 
osvobozeny i osoby s trvalým pobytem 
v Mukařově, které se ale dlouhodobě zdr-
žují v jiné obci a mohou prokázat, že tam 
platí za likvidaci komunálního odpadu. (Již 
dříve uhrazený poplatek za tyto osoby je 
možné vrátit.)

Byla schválena účetní závěrka obce Mu-
kařov, Základní školy Mukařov a Mateřské 
školy Mukařov. Zastupitelé vyslechli zprávu 

o aktuálním pokroku v činnosti komise pro 
rozvoj školního areálu, a informaci o nově 
připravované plánovací smlouvě na rozvo-
jovou lokalitu BI 36 na Žernovce, kde došlo 
ke změně vlastníka. 

Zastupitelstvo odsouhlasilo vypsání samo-
statného výběrového řízení na firmu zajiš-
ťující svoz komunálního odpadu a schválilo 
zastupitele Jakuba Doušu novým členem 
školské rady za Obec Mukařov (namísto 
Ing. Dany Navrátilové), a doplnilo zastu-
pitele Tomáše Koubu do redakční rady 
Obecního zpravodaje. 

Řešily se rovněž stížnosti občanů – na 
propadlou vozovku u křižovatky Obecní 
a Požární ulice a na stav dětského hřiště 
na Žernovce. Pro opravu vozovky se hledá 
dodavatel, dětské hřiště na Žernovce bude 
upraveno, jakmile to dovolí klimatické pod-
mínky. Ovšem jako první akce by měla pro-
běhnout pokládka vodovodu, který napojí 
objekt klubovny. Jednalo se také o možnosti 
pořízení sanitárního kontejneru. Na sa-
motném hřišti by měl být instalován nový 
herní prvek pořízený z přislíbeného daru 
společnosti Lom Žernovka.

Kateřina Čadilová

Placení poplatku  
za provoz systému 
komunálního odpadu
Poplatek je splatný do konce dubna 
2020, vzhledem k  omezením kvů-
li infekci koronavirem preferujeme 
platby převodem na účet. Pokud si 
nejste jistí, volejte na 323 660 246 
nebo 775  040  918 nebo pište na 
referent@mukarov.cz, sdělíme vám, 
kolik a jak přesně uhradit.
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Pohled z druhé strany
V minulém čísle Obecního zpravoda-
je se objevil článek zastupitele Mádra 
s názvem „O rozpočtu obce aktuálně“. 
Protože v tomto článku je několikrát 
zmíněna údajná netransparentnost 
obce při schvalování rozpočtu a nehos-
podárné využívání veřejných prostřed-
ků, požádala jsem jako členka redakční 
rady o vyjádření starostu obce Rudolfa 
Semanského. 
Hned v úvodu chci říci, že opoziční zastupitelé 
(a nejen oni) mají právo kritizovat a pouka-
zovat na nedostatky, případně chyby, které 
při výkonu svého mandátu zjistí. Problém 
ale nastává, když z jakýchkoli důvodů, o kte-
rých nechci spekulovat, záměrně zkreslují 
fakta, případně uvádějí nepravdivé informace. 
A jakkoli se autor článku, asi proto, aby dodal 
váhu svým slovům, ohání znalostí ekonomické 
literatury, nemá příliš pravdu v tom, co napsal.
Například: ano, věřím tomu, že je spousta po-
litiků, kterým nečiní problém utrácet veřejné 
prostředky pro vlastní potřebu. Ale odmítám 
náznaky ve smyslu, že když hospodaříme 
s veřejnými prostředky u nás na obci, ne-
zajímá nás cena, nebo dokonce z veřejných 
prostředků si pro „své potřeby“ pořizujeme 
to nejdražší. Ono by možná stačilo, kdyby se 
autor článku občas účastnil jednání se zho-
toviteli, aby viděl, jak probíhá vyjednávání při 

zadávání veřejných zakázek, namísto toho, 
aby jen psal pomlouvačné články a udání.

Byla jsem přítomna jednání Finanční-
ho výboru při přípravě rozpočtu, kde 
byl i člen výboru jmenovaný spolkem 
Společně je správně, překvapila mne 
proto poznámka o tom, že schvalování 
rozpočtu probíhá za zavřenými dveřmi. 
To je právě příklad toho, jak lze informaci 
podat tak, aby vyvolala podezření, že se 
na úřadě děje cosi nekalého. Skutečnost 
je taková, že návrh rozpočtu je od počátku 
projednáván Finančním výborem, kde mají 
zastoupení všechna politická sdružení. Za-
stupitelé jsou o průběhu jednání výborů, 
včetně finančního, informováni formou zá-
pisů. Návrh rozpočtu je projednán zastupi-
telstvem (na zasedání, kam může veřejnost 
vždy přijít), a teprve poté zveřejněn jak na 
úřední desce, tak na webových stránkách 
obce, aby se s ním mohla seznámit i veřej-
nost a případně jej připomínkovat. Nejdříve 
na dalším zasedání zastupitelstva může 
být rozpočet projednán, a v případě, že 
k němu nejsou připomínky, tak i schválen. 
Osobně na tomto procesu nevidím nic ne-
transparentního a opravdu nevím, jakou 
větší kontrolu by si pan Mádr představoval.

Velká část článku, včetně podrobné ta-
bulky, byla věnována dotacím pro místní 
spolky a zpochybňovala účelnost a hos-
podárnost poskytnutých financí 
Naše obec se může pyšnit tím, že zde fun-
guje komunitní, společenský, sportovní i kul-
turní život, a tento trend chceme i nadále 
podporovat. Spolky, které v obci působí, se 
mohou pochlubit nejen svými výsledky, ale 
většinou i historií, během které se podílely 
na rozvoji obce, a nebojím se napsat – i na 
výchově nejedné generace našich občanů. 
Absolutní většina aktivních členů našich 
spolků vykonává svou činnost dlouhodobě, 
ve volném čase a z nadšení a pro svůj dobrý 
pocit. A je dle mého názoru naprosto v po-
řádku, že obec činnost spolků podporuje 
i finančně, například tím, že přispívá na údrž-
bu a modernizaci jejich zázemí. Zdůrazňuji, 
že ještě před podáním žádosti o dotaci na 
činnost pro další rok musí všichni žadatelé 
„skládat účty“ a doložit, jak s předchozím 
příspěvkem naložili. Zcela určitě se neděje 
to, že by poskytnuté finanční prostředky 
nebyly vykázány, nebo dokonce sloužily 
k něčímu obohacení. Tohle nařčení odmí-
tám důrazně nejen já, ale i zástupci většiny 
spolků, kteří se v tomto duchu přišli vyjádřit 
na zasedání zastupitelstva. 

Rozhovor vedla Kateřina Čadilová

Poděkování 
Často se říká, že jsme národ Švejků, který umí hlavně nadávat 
v hospodě u piva. Taky se ale říká, že když jde do tuhého, dokážeme 
divy. Epidemie koronaviru nám všem během několika dní obrátila 
život naruby a změnila způsob vnímání okolního světa. Věci ještě 
před měsícem zcela běžné jsou nyní nedostupné, do života se 
nám vkradl dosud netušený strach a nejistota. Plány na zahraniční 
dovolenou nahradila starost, kde opatřím roušku nebo dezinfekci. 
Ale také zájem o druhé, ohleduplnost a potřeba pomáhat.
V Mukařově jsme už v druhém březnovém týdnu začali z iniciativy 
Kulturního a sociálního výboru nabízet aktivně pomoc osaměle 
žijícím seniorům. Tu zatím využilo jen několik jednotlivců, výrazně 
více bylo dobrovolníků, kteří se sami ozvali, že by chtěli pomoci. 
Všech nabídek si moc vážíme a je možné, že je ještě rádi využijeme. 
A věřím, že mnozí ani nečekáte na zprostředkování obce, stačí, 
když se rozhlédnete okolo a zeptáte se svých sousedů, zda něco 

nepotřebují, samozřejmě při dodržení doporučených postupů 
minimalizujících přenos případné nákazy.
Máme tu i stále se rozrůstající skupinu žen, které neúnavně šijí roušky, 
a další skupinu dárců materiálu. Máme skvělé pracovnice ze sociální 
poradny, které teď ještě více zintenzivnily pomoc všeho druhu. A taky 
pracovníky technických služeb a dobrovolné hasiče, připravené kdykoli 
pomoci. Staré přísloví říká, že v nouzi poznáš přítele. Stav nouze je 
oficiálně zavedený už druhý týden a bohužel je pravděpodobné, že 
to nejhorší máme teprve před sebou. Ale přátelských gest, a hlavně 
činů už pozorujeme tolik, že mě to naplňuje optimismem. 
Prožíváme čas, kdy je všechno naruby a najednou záleží na ma-
ličkostech. A dokonce máme čas je vnímat. Děkuji všem za každé, 
i drobné gesto, které může pomoci.

Kateřina Čadilová, místostarostka

Výzva pro seniory a další osoby 
z rizikových skupin ohrožených infekcí 
koronavirem
Prosíme, omezte kontakty s cizími lidmi. Pokud potřebu-
jete nakoupit potraviny nebo léky, případně zařídit další 
neodkladné věci, kontaktujte obecní úřad. Pomůžeme Vám! 
(Telefon 323 660 246, 775 040 918 nebo 608 047 196.)
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Vyberte, čím zvelebit veřejný prostor v Mukařově
Letos poprvé mají občané Mukařova možnost navrhnout a vybrat projekty, které obohatí veřejný prostor v naší obci. 
Ve veřejné výzvě bylo podáno pět projektů, které se mohou ucházet o realizaci. Hlasování bude probíhat od 1. dubna 
na webové stránce obce  
www.mukarov.cz/obecni-urad-a-samosprava/participace
a také na hlasovacích arších na Obecním úřadě, jakmile to umožní epidemiologická situace. Vzhledem ke karanténním 
opatřením bude možnost hlasovat prodloužena až do 31. 5. 2020.

Každý občan může dát jeden hlas projektu, který mu připadá nejzajímavější nebo nejdůležitější. Projekty budou po hlasování seřa-
zeny podle počtu získaných hlasů a realizovány až do výše celkové letos vyčleněné částky, která je 300 tisíc korun.
Poznámka: Všechny fotografie jsou pouze ilustrační

Záměr: 
Neformální rozšíření služeb pro čtenáře: pro někoho může knihovna být z ruky 
a cestou na autobus uvítá možnost podívat se, zda nenajde čtivo, které mu zkrátí 
cestu dopravním prostředkem. A cestou zpět tam má možnost přečtenou knihu 
zase odložit.   
Popis: 
Výška 170–200 cm. Šířka 50-80 cm. 3-5 poliček, vyřezaná z kmene stromu. (Zachová 
se stejný koncept jako u sousoší a laviček na návsi.) Musí mít střechu, jež na přední 
straně přesahuje minimálně o 50 cm (aby na zájemce nepršelo při listování v knihách.) 
Odhadovaná cena:
40 000 Kč
Umístění: 
Ideálně u autobusové zastávky na Pražské směrem na Prahu. Je to místo, kde přiro-
zeně prochází nejvíce lidí. Pokud tam nebude místo, ta na druhé straně (od Prahy). 
Alternativně může být knihovna umístěna na návsi nebo u komunitního centra.

Záměr:
Doplnění mobiliáře kolem dětského hřiště v Mukařově (Příčná 61), tak, aby hřiště 
bylo atraktivní pro všechny věkové skupiny dětí.
Popis:
Projekt předpokládá instalaci mobiliáře v blízkosti stávajícího hřiště, konkrétně: 
2 ks laviček, 1 set stůl + lavice z kombinace recyklovaného plastu a betonu, plas-
tový odpadkový koš k lavičkám, betonový pingpongový stůl a nové pískoviště 
s dřevěným poklopem.
Odhadovaná cena:
51 000 Kč
Umístění: 
Zahrada Kulturního a komunitního centra, Příčná 61

Záměr:
Sportovní hřiště určené pro míčové a koulové sporty (určeno pro menší skupiny všech 
věkových kategorií), jako např. badminton, volejbal, nohejbal, fotbal, petanque, vybíjená
Popis:
Hřiště bychom chtěli umístit na zelenou plochu, která je vedle budovy KKCM vpravo (z po-
hledu od ulice Příčná). Umístit hřiště chceme tak, abychom nemuseli kácet stromy, které tam 
poskytují příjemný chládek v letních měsících. Rozměry jsou tedy nestandardní, vycházejí na 
14x7 m. Hřiště by mělo mít zpevněný písčitý/antukový povrch s vyznačenými okraji. Na obou 
stranách hřiště budou zabudované železné sloupky s oky, na které bude možné natáhnout síť.
Odhadovaná cena:
70 000 Kč
Umístění: 
Zahrada Kulturního a komunitního centra, Příčná 61

1. Knihovna pro kolemjdoucí

2. Úprava dětského hřiště u Kulturního a komunitního centra Mukařov

3. Sportovní hřiště u Kulturního a komunitního centra Mukařov



Záměr:
Kamenný labyrint je prvek z kategorie zahradního umění a vyniká nejen za-
jímavostí a krásou, ale průchod labyrintem potěší děti i dospělé a zpříjemní 
jim pobyt v přírodě. Děti, jejichž rodiče jsou na poště nebo v Galerii, si mohou 
zkrátit chvíle procházením labyrintu a nebudou tolik lézt na již přítomné 
dřevěné sousoší. Zároveň se využije kamenná žula, jejíž těžba probíhala 
v nedalekém lomu Žernovka. Kamenné prvky do této lokality historicky patří.   
Popis:
Kulatý kamenný labyrint o průměru 5 metrů (viz ilustrační obrázek) umístěný 
v prostoru parku před obecním úřadem (poštou). 
Odhadovaná cena:
61 000 Kč
Umístění: 
Park před obecním úřadem (mezi Příčnou a Obecní ulicí) 

Záměr:
Prostor pro pohybové aktivity teenagerů, jednoduché překážky, 
možnost setkávání, organizování soutěží

Popis:  
Jednoduché překážky z recyklovaného betonu Rebetong, 
upravená dopadová plocha, lavičky, odpadkové koše

Odhadovaná cena:
100 000 Kč

Umístění: 
Plocha mezi ulicí U Dlouhé louky a Do Chobotu 
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4. Kamenný labyrint

5. Parkour hřiště s kvádry z recyklovaného betonu

Nevíte, co dělat 
s dětmi?
Vyrábějte skřítky, 
kouzelný les se těší 
na nové obyvatele. 

(Skřítková cesta vede 
od Charitního domova až 
do Louňovic.) 



 Obecní zpravodaj (4/2020)                                             Ze života obce strana 6

Galerie STARÁ ŠKOLA v novém

Čtvrteční čtení

Na konci února proběhla v Galerii STARÁ 
ŠKOLA blesková rekonstrukce. Sice neuply-
nuly ještě ani dva roky od prvního otevření 
naší minigalerie, ale na stavu omítek se už 
značně projevilo, že až doteď se výstavy 
(a že se střídají téměř důsledně po měsíci) 
instalovaly povětšinou zatloukáním hřebíč-
ků přímo do stěn. Ideální nebylo ani původní 
osvětlení několika málo bodovými světly.
V rámci rozpočtu na kulturu v obci se 

podařilo vyčlenit potřebnou částku na 
důkladnou renovaci stěn galerie, kterou 
přesně v domluveném čase a v perfekt-
ní kvalitě provedla stavební firma pana 
Vladimíra Šplíchala, a dále i na instalaci 
profesionálního závěsného a osvětlovacího 
systému. Těšili jsme se, že jej vyzkoušíme 
na mimořádně atraktivní výstavě, která 
pozoruhodně skloubila poetické a hra-
vé krajiny a metafory Naděždy Kotrčové 

s fortelnými kovanými reliéfy jejího syna 
Romana Kotrče. Bohužel koronavirová epi-
demie rozhodla jinak a výstavu téměř nikdo 
neviděl, ale vzniklo alespoň krátké video, 
které si můžete prohlédnout na webové 
stránce galerie www.galerie-stara-skola.cz. 
Tamtéž najdete i aktuální informace o při-
pravovaných výstavách, jakmile pominou 
nařízená omezení.

Kateřina Čadilová

V polovině února jsme ve třídě Sluníček MŠ 
II Mukařov zahájili program rozvoje předč-
tenářské gramotnosti a posílení vztahu ke 
knihám u předškolních dětí „Čtvrteční čte-
ní“. Tento program probíhá ve spolupráci 
s Obecní knihovnou Mukařov. 
Knihovnu navštěvujeme v pravidelných tý-
denních intervalech, vždy ve čtvrtek na půl 
hodinky až hodinku, podle toho, s jakým 
zaujetím se ten den děti programu a knihám 
věnují. Vždy máme připravený tematický 
plán a úkol, kterým se zabýváme. Napří-
klad pří poslední návštěvě jsme se věnovali 
sluníčku. Vzali jsme slunce ze všech stran. 
Nejprve děti hledaly slunce v encyklopedi-
ích a různých dětských knihách. Všechny 
nalezené obrázky jsme si vysvětlili a povyp-
rávěli příběh knihy a sluníčka v ní. Mluvili 
jsme o sluneční soustavě, sluneční energii, 

sluneční erupci. Potom jsme vzali sluníčko 
z pohádkové a písničkové strany. Přečetli 
jsme si „Sluníčkovou příhodu“ z knihy Včelí 
medvídci. Zazpívali jsme si písničku „Sluníč-
ko, sluníčko popojdi maličko…“  Na závěr 
si děti vybarvily obrázek včelích medvídků. 
Kdo chtěl, půjčil si knihu, jaká se mu líbila. 
A až do příští návštěvy knihovny si vždy děti 
mohou ve školce půjčenou knihu prohlížet 
ve chvilkách volna. 
Děti si velmi návštěvy knihovny oblíbily 
a vždy se těší na nové úkoly, povídání 
a pěkné obrázky. Doufejme, že se nám 
podařilo v našich dětech zažehnout pla-
mének zájmu o poznání, o knihu, obrázky 
a povídání. Ráda bych tímto poděkovala 
knihovnici paní Jeriové za vstřícný přístup 
a pochopení. 

Dana Horáková, třída Sluníčka, MŠ Mukařov 

Při rekonstrukci stěn se objevily i vrstvy, které pamatují časy,  
kdy zde byla první třída tehdejší obecné školy

Dobré víly galerie – kurátorka Jitka Čurdová  
a pracovnice Czech POINTu Jana Ulmová

Obrazy Naděždy Kotrčové

Kované reliéfy Romana Kotrče



Šemberské stezky – nové přírodní 
centrum pro cyklisty i běžce

Přijďte zkusit Taekwon-Do

Zimní příprava mužstev TJ Sokol Mukařov

Rádi bychom vám představili nové centrum pro cyklisty a běžce, a zá-
roveň vás pozvali na otvíračku, která bude 18. 4. v 13:00 v Tuchorazi, 
kousek od Českého Brodu. Pro cyklisty zde bude vybudovaný tzv. 
singltrek – cesta s přírodním povrchem zařízlá do svahu, která mění 
směr a sklon a spolu s klopenými zatáčkami se stává zábavou pro 
všechny. Díky různé náročnosti stezek si zajezdí jak rodiny s dětmi, tak 
i zkušení bikeři. Letos se otevírá první fáze projektu, tedy 3 stezky od 
nejlehčí po nejtěžší, a jedna stoupající stezka, v celkové délce 5 km. Do 
budoucna je v plánu pokračovat a vybudovat centrum jako je např. 
Singltrail pod Smrkem nebo Rychlebské stezky. Časem by také mělo 
být hotové zázemí, kde se budou půjčovat kola, bude možné zakoupit 
něco k jídlu, k pití a např. se přihlásit na kurz techniky jízdy na kole. 
Na otevírací akci bude kromě programu i občerstvení a možnost 
podpořit stezky koupí náramku. Hlavně půjde ale o ježdění, součástí 
programu bude i Memoriál Jaroslava Kvasničky – vzpomínková jízda 
na závody horských kol z 90. let. V plánu do budoucna je také centrum 
pro terénní běh a maraton, jehož součástí by měl být i lesní běžecký 
ovál s délkou 400 m. Další informace najdete na facebookových 
stránkách Šemberské stezky a více podrobnosti pod událostí Otevření 
Šemberských stezek. Budeme se těšit na viděnou!

Katarína Tóthová a Pavel Kvasnička

Jsme největší škola bojových umění, která působí v několika desítkách 
městech v České republice, a dokud to bylo možné, připravovali jsme 
se na nejvýznamnější závod v roce Mistrovství Evropy 2020 v Taekwon-
do ITF v Praze. Velmi tvrdou nominací na základě výsledku z jediného 
loňského MČR, kde závodilo přes 500 závodníků, úspěšně prošlo 15 
našich závodníků, kteří v těchto měsících prochází velmi náročnou 
sportovní přípravou. Tým naší školy také doplňují dva oficiální ko-
učové, rozhodčí a člen organizačního výboru. Součástí přípravy byly 
i dva veledůležité závody, kterých jsme se účastnili - Pohár Českého 
svazu Taekwon-Do ITF a mezinárodní soutěž Czech open.
V sobotu 15. 2. 2020 se konalo první kolo Poháru Českého svazu 
Taekwon-Do ITF, které proběhlo v Třeboni. Ze skupiny cvičící v Dol-
ních Jirčanech se těchto závodů zúčastnila Kateřina Jakobová, která 
získala zlatou medaili ze sportovního boje. Tímto Kačce gratulujeme 
a děkujeme za snahu a skvělé výkony.
Czech open probíhal o víkendu 29. 2. – 1. 3. 2020. Ze skupiny v Mu-
kařově si odvážela zlatou medaili ze sportovního boje opět Kačka 
Jakobová, které proto právem patří další blahopřání a poděkování. 
Chtěli byste si též zacvičit? Potkat se s vítězi a třeba se jednou také 
účastnit některých závodů? Přidejte se k nám každý pátek od 16:00 
v ZŠ Mukařov. Přihlásit se můžete kdykoliv během celého roku! Naše 
škola, Ge-Baek Hosin Sool, je co do počtu členů největší školou v ČR, 
nabízíme bezkonkurenční školné a místa ke cvičení máme rozmístěna 
po většině republiky. Výbavu (dobok, lapu, chrániče) rozdáváme jako 
jediná škola v republice ZDARMA při absolvování zkoušek.

Nikol Křížová, Ge-Baek Hosin Sool

Zimní měsíce slouží k přípravě fotbalistů 
na ostrá jarní klání. Více se dbá na fyzickou 
připravenost a jako odměna slouží fotbalo-
vé turnaje. Každý týden se mužstva mladší 
přípravky, starší přípravky a mladších žáků 
účastnily se střídavými úspěchy fotbalo-
vých turnajů pořádaných v našem regionu.
Nejdůležitější byl ale zápal a chuť porvat 
se o co nejlepší výsledek. Mužstvo mužů 
sehrálo tři přípravná utkání na UMT Štěr-
boholy. Dva zápasy vyhrálo a jeden zápas 
skončil remízou. Mužstvo staré gardy se 
tradičně zúčastnilo zimního turnaje na hři-
šti SK Újezd Praha 4. Na turnaji skončili na 
čtvrtém místě. 
Na závěr chci poděkovat všem členům 
Sokola, trenérům a rodičům za vzornou 
reprezentaci oddílu i obce Mukařov.

Za TJ Sokol Mukařov Petr Březina
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TJ Sokol Mukařov  

Vás 

srdečně zve na  

NÁBOR DĚTÍ DO FOTBALOVÉHO KLUBU 
Pro děti narozené v ročnících 2010, 2011, 2012, 2013 a 2014 

Ukázkové hodiny, kde si všichni mohou vyzkoušet 
jednoduchá fotbalová cvičení a podívat se na svoje 

vrstevníky, kteří se již fotbalu věnují, se konají   

každou středu a pátek od 17:00 
na fotbalovém hřišti v Mukařově. 

Pro více informací můžete kontaktovat    

Marka Podroužka, tel. 607 873 341 



Obecní zpravodaj (4/2020)                                                      Víte, že... Strana 8

Obecní zpravodaj pro Mukařov, Srbín a Žernovku, ročník 6, vychází každý měsíc, ev. č. MK ČR E 21966. Vydává Obec Mukařov, IČ 240508, 
Příčná 11, 251 62 Mukařov. Redakční rada: PhDr. Kateřina Čadilová, Ing. Petr Doležel, Jakub Douša, Tomáš Kouba, PaedDr. Jana Novotná, 
Milan Národa. Příspěvky je možné zasílat na e-mail zpravodaj@mukarov.cz nebo na adresu Obecního úřadu. Redakce si vyhrazuje 
právo výběru nebo krácení příspěvků ke zveřejnění. Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Uzávěrka příštího čísla je 13. 4. 2020.

Kalendář akcí
duben 2020

 � Čistý Ladův kraj – jarní úklid 
obce, přírody a okolí – letos jako 
individuální akce; informace 
o výdeji rukavic a pytlů sledujte na 
webu a facebooku obce Mukařov

 � 22. 4. 2020 od 18 hod. Tvořivá 
kavárnička – keramika

 � 29. 4. 2020 od 18 hod. Křeslo pro 
hosta – Simona Nešpor – jógové 
semináře, pobyty ve tmě, kurzy 
vegetariánského vaření, reflexní 
terapie

Galerie Stará škola
Připravované výstavy:

duben 2020
 � 1.–29. 4. 2020 
Velikonoce – svátky jara

květen 2020
 � 2.–30. 5. 2020 
Máchův Máj 

červen 2020
 � 2.–30. 6. 2020 Papírové modely, 3D modely z puzzle, 
a práce výtvarných kroužků z KKCM.  
Na výstavu je možno přihlásit i vlastní modely!  
V případě zájmu pište na kultura@mukarov.cz 

Za JUDr. Karlem Bobkem

Kde hledat informace a pomoc
Obecní úřad Mukařov zrušil od 16. 3. úřední hodiny pro veřejnost, jejich obnovení záleží 
na vývoji epidemiologické situace a doporučeních Krajské hygienické správy.
Obecní úřad, technické služby obce i volené orgány – zastupitelstvo, rada a výbory obce 
ale fungují i nadále. Všechna důležitá sdělení můžete najít na webových stránkách obce 
www.mukarov.cz, ta, která se týkají všech nebo většiny občanů, jsou oznamována také 
službou Mobilní rozhlas.
Pokud chcete mít jistotu, že vám neunikne žádná důležitá zpráva, přihlaste se k odběru 
novinek na webové stránce www.mukarov.cz a na stránkách www.mobilnirozhlas.cz. 
Pokud nemáte přístup k internetu a chytrý telefon, stačí zavolat na Obecní úřad a ozná-
mit číslo mobilního telefonu, na který chcete dostávat obyčejné textové (sms) zprávy.

Důležité kontakty, které fungují i v době omezeného provozu Obecního úřadu:
Mobilní telefony: 775 040 918, 606 719 574, 608 047 196
E-mail: obec@mukarov.cz, starosta@mukarov.cz, katerina.cadilova@mukarov.cz
Technické služby obce – mobilní telefon: 775 573 922

Sociální Poradna Mukařov:
Mobilní telefony: 723 575 628, 775 276 815, e-mail: socialni.sluzby@kkcm.cz
Aktuální informace o všem, co souvisí s pandemií a možnostmi, jak jí čelit, najdete na stránce 
www.spojujemecesko.cz. Právní pomoc a vzory dokumentů na stránce www.pravovrousce.cz.
Pokud hledáte nebo nabízíte pomoc při zvládání mimořádné situace v souvislosti 
s pandemií, můžete využít portál https://chcipomoct.cz/

V polovině února odešel JUDr. Karel Bobek, je-
den z nejstarších občanů Mukařova. Posledních 
pět let prožil v Domově pro seniory kardinála 
Berana, kde v srpnu 2019 oslavil v plné duševní 
svěžesti neuvěřitelnou stovku. Při té příležitosti 
nám poskytl i obsáhlý rozhovor, který jsme si 
mohli přečíst v zářijovém čísle našeho zpravodaje. 
Zakončil ho vlastním receptem na dlouhověkost, 
z nějž můžeme načerpat inspiraci i v současné 
složité době: „Stálé studium, zájem o veřejný život, 
střídmost a fyzická aktivita. A snad nejdůležitější 
je optimistický pohled na život, který je nutné si 
zachovat i v těch nejtěžších chvílích.“ Posilou pro 
pana Bobka byla i jeho víra v Boha, do jehož náru-
če se po dlouhém a naplněném životě odevzdal.

Kateřina Čadilová, foto: Petra Batók
Termín vítání občánků bude nově 
stanoven až po odvolání všech 
karanténních opatření.
Aktuální informace najdete na 
www.mukarov.cz. 


