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Zahrada mukařovské školky mezi proměnami Mé vlasti
V sobotu 20. června byl slavnostně zahájen již 12. ročník národní putovní výstavy Má vlast cestami proměn – příběhy domova. 
Mezi 118 vystavenými proměnami obcí, měst, domů, návsí, parků a zahrad z celé České republiky, a dokonce i Slovenska,  
se představila také environmentální zahrada Mateřské školy Mukařov. 

Výstavu Má vlast cestami proměn pořádá spolek Asociace Entente 
Florale CZ – Souznění. Smyslem výstavy je poděkovat iniciátorům 
a realizátorům proměn, kteří přispívají k pozitivním změnám našeho 
veřejného prostoru, cenných památek nebo přírodních zajímavostí. 

Výstava je tradičně zahajována vždy na jaře na staroslavném 
Vyšehradě, odkud pak putuje do jednotlivých krajů naší vlasti. Je-
likož je letos všechno naruby, napřed se zrušil celý jarní program, 
pak se povolilo vystavení proměn na Vyšehradě a úplně nakonec 
slavnostní zahájení. To navíc letos bohužel celé propršelo. Ale to 
nic nemění na skutečnosti, že proměnu naší školkové zahrady uvidí 
v rámci celoročního putování například návštěvníci Polabského 
muzea v Lysé nad Labem, Muzea Podblanicka ve Vlašimi, nebo 
Středočeského muzea v Roztokách u Prahy. Přesné termíny a mís-
ta putování nejen středočeské kolekce jsou k dohledání na webu 
www.cestamipromen.cz. Na stejné adrese můžete také hlasovat 
pro nejzdařilejší proměnu aktuálního ročníku, v duchu lokálního 
patriotismu třeba pro tu mukařovskou. 

S nápadem na revitalizaci zahrady přišlo vedení mateřské školy, 
návrh pochází z ateliéru IN-SITE a realizace je dílem firem z blízkého 
okolí. První etapa budování environmentální zahrady, podpořená 
dotací ze Státního fondu životního prostředí, byla úspěšně završena 
na podzim loňského roku. V zahradě vzniklo dvanáct nových prvků 
– molo pod třešní, hmyzí domeček, motýlí louka, vyvýšené záhony, 
naučná tabule, stoly na ražení, naučná stezka, lanové centrum, smys-
lový chodníček, kopec s tunelem a venkovní kuchyňka a učebna. Tou 
je ale po proměně vlastně celá zahrada. U dětí podporuje pravidelný 
každodenní kontakt s přírodním prostředím, motivuje k objevování 

i k tvůrčím aktivitám. Projekt navíc propojil dříve oddělené zahrady 
dvou školkových pavilonů a vedle pestré nabídky pomůcek poskytuje 
dětem tolik potřebný prostor pro pohyb i fantazii.

Kateřina Čadilová
Foto: Michal Pavlík, Kateřina Čadilová, archiv MŠ Mukařov

Má vlast
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Kmotrem katalogu 12. ročníku výstavy byl známý herec  
a zachránce zámku Skrýšov Karel Roden.
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Vodovod Region jih je dokončen a zkolaudován

Jak COVID-19 zasáhl finance naší obce?
Vážení čtenáři, dovolte, abych vás seznámil s dopadem krize  

COVID-19 do rozpočtu obce Mukařov. Bohužel, i my jsme zasaženi 
nižším výběrem daní, které se negativně projevilo na očekávaných 
daňových příjmech. Toto snížení činí 22 % oproti očekávání z konce 
roku 2019. Předpokládáme, že bychom měli od státu dostat cca 
35,6 mil. Kč, což je o 10,2 mil. Kč méně. Pokud se podíváme do 
příjmové stránky rozpočtu, nově predikovaná částka odpovídá 
daňovým příjmům roku 2018.

Na výdajové stránce rozpočtu navrhneme zastupitelstvu schválit 
snížení výdajů ve výši 10,2 mil. Kč. Snížení se skládá ze tří hlavních po-
ložek: (1) výdaje na projekty, (2) výdaje související s chodem obce – zde 
jsme důsledně zaktualizovali jednotlivé položky paragrafů rozpočtu, 
aby odpovídaly očekávání. Snížení těchto výdajů činilo 3,2 mil Kč opro-
ti původnímu schválenému rozpočtu. Poslední třetí oblastí, kam jsme 
sáhli, jsou odvody do Fondu obnovy a rozvoje obce Mukařov a položka 
nespecifikovaná rezerva rozpočtu. V praxi to znamená, že do Fondu  
obnovy a rozvoje nepřesuneme 3,5 mil Kč a zredukovali jsme roz-
počtovou rezervu ze 4,5 mil Kč na 1,0 mil Kč. 

Finanční výbor bedlivě sleduje situaci a do konce roku  
určitě provedeme jednu nebo dvě úpravy rozpočtu 
v závislosti na kondici české ekonomiky, její schopnosti vy-
bírat daně a na případném schválení státní kompenzace ve 
výši 1 200 Kč na obyvatele. Chci zdůraznit jednu důležitou věc 
– díky tomu, že si pravidelně odkládáme část daňových příjmů  
na tzv. horší časy a smysluplně investujeme do rozvoje obce,  

máme dostatečný finanční polštář a nemusíme (zatím) snižovat 
další výdaje obce.

 Ing. Petr Doležel, 
 zastupitel a předseda Finančního výboru obce Mukařov

Vážení čtenáři, jsem neskonale rád, že mohu splnit slib z minulého čísla a dát vám tímto na vědomí, že vodovod, budovaný 
někdy až s neuvěřitelnými peripetiemi v letech 2017–2020, je celý, všude, definitivně a kompletně, se všemi nově vystavěnými 
částmi, zkolaudovaný a uvedený do provozu. 

Až na malé výjimky můžeme tedy říci, 
že se konečně do obce a všech jejích částí 
podařilo zavést vodovod. Že to trvalo dlouho? 
S tím souhlasím. Nicméně výstavba vodo-
vodu Region Jih vedoucího skrz 20 obcí je 
projekt, který nebyl jednoduchý. 

Ať už se jedná o přerušení činností na 
přípravě projektu Regionu Jih v Mukařově 
a jejich znovuobnovení po roce 2006, změna 
trasy k Požáru a Moklinou do Žernovky, pře-
projektování vodojemu pro Mukařov a Te-
hovec kvůli prodeji pozemku pod budoucím 
vodojemem svojetickým zastupitelstvem, 
problémy s financováním předcházejících 
etap této obří stavby, nebo ukončení do-
tačních titulů na vodovodní přivaděče bez 
napojení koncového spotřebiště. 

I přes tyto dílčí těžkosti máme nakonec 
díky neutuchajícímu odhodlání, týmové práci 
a nezlomné víře v úspěch zajištěn strate-
gicky důležitý přístup k velmi významnému 
vodnímu zdroji – nádrži Švihov. Původní 
mukařovský vodní zdroj v babickém lese 
ale i tak nadále zůstává v provozu v původ-
ním rozsahu. A konec dobrý, všechno dobré,  
jak se říkává.

A proto vlastníci všech nemovitostí na 
trasách všech nově zasíťovaných ulic mo-
hou zažádat o uzavření smlouvy o dodávce 
vody, osazení vodoměru a zahájení dodávek 
vody. Montáž vodoměru probíhá na náklady 
vlastníka nemovitosti po uzavření smlouvy 
o dodávce vody.

V součinnosti s provozovatelem vodovodů 
a kanalizací v obci – 1.SčV, a.s. – jsme pro vás 
připravili dokumenty potřebné pro uzavření 

smlouvy. Ke stažení je najdete na webu obce 
v článku Dostavba vodovodu a domovní pří-
pojky  v sekci Obecní úřad a samospráva. Na 
webu jsou ke stažení také stavební povolení 
(územní rozhodnutí) domovních přípojek, 
které je nutné na Veolii předložit k uzavře-
ní smlouvy. Pokud nemáte možnost doku-
menty stáhnout z webu, můžete si je vyzved-
nout přímo na kontaktním místě 1. SčV a.s.,  
ul. 17. listopadu 51/1, Říčany (otevírací doba: 
pondělí 8–11 a 12–17 hod., středa 8–11 a 12–
17 hod., pátek 8–12 hod., telefon: 840 111 
322) nebo též na obecním úřadě.

Protože stále ještě nejsou vyrovnány 
všechny závazky z výstavby, opakovaně 
upozorňuji všechny, kteří dosud nezaslali 
své platby za vodoměrné šachty odebrané 
na obecní účet, nebo nedoplatili smluvní 
podíl na vybudování přípojek, které nejsou 
předmětem dotace (zejména přípojky na 
prázdné pozemky), aby tak učinili v co nej-
kratší době. Dlužníkům nebude umožně-
no osazení vodoměru do doby vyrovnání 
závazku.

 Přemysl Zima, 
místostarosta obce Mukařov

Upozornění pro občany
Do černých popelnic patří pouze odpad, který nelze vytřídit ji-
nak. Nádoby, které obsahují plasty, sklo a bioodpad, nebudou 
nadále sváženy!
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O čem se ještě jednalo na květnovém 
zastupitelstvu obce 

Zajímavé je, že ve zprávě o dění na květnovém zastupitelstvu od 
Kateřiny Čadilové chybí zmínka o tom, že starosta Semanský navrhl 
moje odvolání z pozice člena Kontrolního výboru. 

Pominu skutečnost, že moje odvolání z Kontrolního výboru ztrácí 
smysl, protože jako zastupitel obce mohu provádět kontrolní činnost 
bez jakéhokoliv omezení.

Moje zamyšlení se týká důvodů, proč starosta Semanský navrhl 
moje odvolání. Od začátku volebního období poukazuji na nedostatky 
práce obecního úřadu, starosty Semanského a místostarostů. Inicio-
val jsem projednání několika důvodných podezření z nedodržování 
zákona o obcích Kontrolním výborem. Zveřejnil jsem rovněž podivné 
skutečnosti okolo osoby Rudolfa Semanského v bilančním článku 
(Roční bilance zastupitele, obecní zpravodaj 11/2019).

Vidím to tak, že návrh na moje odvolání je odvetou za mou iniciativu 
a je v podstatě odrazem toho, že jsem nezklamal důvěru, která mi 
byla dána mými voliči. Mojí hlavní snahou je, aby obec prosperovala 
a občanům se lépe žilo. Držím se svého slibu zastupitele, že budu 
pracovat ve prospěch zájmů občanů a dle zákonů obce. 

Rád bych zrekapituloval moje podněty týkající se chyb Obecního 
úřadu v Mukařově. Řada podnětů, týkajících se hospodaření obce, 
je zaměřena na nehospodárné nakládání s veřejnými prostředky,  
jako jsou:

• Nájmy v obecních bytech neodpovídají ceně obvyklé.
• Návrhy na prodej obecního majetku, které nebyly za cenu v místě 

a čase obvyklou.
• Zanedbání řešení problémů s majetkem obce, který užíval někdo jiný.
• Nedostatečné hospodaření s obecním majetkem podle pravidel 

správného hospodáře.
• Nehospodárné postupy při opravách a budování infrastruktury 

obce.
• Neprůhledné financování spolků v obci.

Moje podněty byly zaměřeny také na jiné aspekty porušování 
zákonů o obcích, jako:
• Neprůhledný proces vytváření obecního rozpočtu a zjevné  

mrhání s veřejnými prostředky.
• Neposkytování informací o chodu obce svému zastupiteli (porušení 

zákona o obcích a o svobodném přístupu k informacím).
• Pozdní vyhotovování a zveřejňování zápisů ze zastupitelstva obce.
• Střety zájmů členů zastupitelstva, starosty a místostarostů.
• Nedodržování zákona o obcích z hlediska zařazení bodů na pro-

gram zastupitelstva.
Moje odvolání z přítomných dvanácti zastupitelů podpořilo šest 

z nich, čtyři byli proti a dva se zdrželi hlasování. Usnesení tedy přijato 
nebylo. 

 Pavel Mádr, 
 zastupitel

Základní škola – kdo nechce, hledá 
důvody, kdo chce, hledá způsoby
Možná toto rčení znáte. Dnes bych vám chtěl na kauze 
základní školy v Mukařově uvést praktický příklad.

Byl jsem označen v článku starosty Semanského (obecní zpravodaj 
6/2020) jako zastupitel, který svým postojem zhoršuje situaci v obci 
(dopravní, kapacita čističky atd). Skutečností je, že obec má dle zákona 
o obcích a školského zákona povinnost zajistit základní školní docházku 
ve školském obvodě (Tehovec, Louňovice, Babice, Svojetice, Štíhlice). 
Obec se zavázala smluvně tuto povinnost zajistit. Všichni zastupitelé 
obce se svým slibem zastupitele zavázali držet se zákonů této země 
a samozřejmě plnit smluvní závazky obce. Odmítnutí žáků ze spádo-
vých oblastí a preference dětí z obce Mukařov je jasným porušením 
školského zákona. Navýšení kapacity dle potřeb školského obvodu 
je zjevnou povinností obce. Tím spíše, že jde o jednu ze základních 
funkcí samosprávy a jde o značnou investici veřejných prostředků.

Nedodržení školského zákona a diskriminace při (ne)přijímání 
žáků z okolních spádových obcí je zjevným porušováním zákona 
o obcích, ale také porušením smluvního závazku, s čímž nemohu 
jako zastupitel nikdy souhlasit, proto jsem se vložil do vyjednávání 
s okolními obcemi.

Jedním z údajných důvodů, proč obec nemůže navýšit kapacitu 
školy, je prý nedostatečná kapacita čističky odpadních vod. V obci však 
probíhá neřízená masivní výstavba bytových domů, která násobně 
zvyšuje potřebu likvidace odpadních vod. Stávající čistička odpadních 
vod v Mukařově překročila svou kapacitu a stavba čističky odpadních 
vod v Srbíně již 12 let přešlapuje na místě. Na jednáních se starosty 
okolních obcí, kterých jsem se zúčastnil, padl návrh, že odpadní vody 
lze z ČOV v Mukařově převážet fekálními vozy na ČOV okolních obcí, 
které mají dostatečnou kapacitu. A toto je jen jedno ze škály možných 
řešení problému. Současný trend zadržování vody v krajině nabízí 
i řešení v podobě domácích ČOV, které nabízí elegantní řešení i pro 
školu a může přispět i k ekologickému povědomí žáků základní školy. 
(V příštím čísle blíže o domácích ČOV).

Dalším údajným důvodem byla nedostatečná kapacita školy 
z hlediska hygienických sociálních zařízení. Na schůzce se starosty 
okolních obcí, kde právě tento důvod byl uváděn jako klíčový, nám bylo 
řečeno, že krajská hygienická stanice (KHS) nedovolí navýšení kapacity 
školy nad 660 žáků právě z těchto důvodů. Starosta Semanský tvrdil, 
že s KHS jednal, ale navýšení kapacity je údajně nemožné. Na mou 
otázku, zda nelze s KHS jednat o výjimce pro jeden rok, než budou 
okolní obce schopny zajistit alternativní řešení, mi bylo navrženo, ať 
se toho ujmu já. Ještě týž den jsem zavolal na KHS a zjistil jsem od 
odpovědné referentky, že nikdo z obce s nimi nejednal a nikdo nei-
nicioval revizi kapacity sociálních zařízení v ZŠ Mukařov. Po dohodě 
jsem zaslal žádost o revizi, která byla domluvena s ředitelkou školy 
na 26. května 2020.

Dne 26. května přišla referentka KHS revidovat stav sociálních 
zařízení za účasti starostů okolních obcí. K překvapení všech zúčast-
něných byla kapacita sociálních zařízení ZŠ Mukařov stanovena na 
720 žáků místo původních 660. Tímto se stal hlavní argument proti 
rozšíření kapacity školy irelevantním.

Okamžitě vyvstaly další argumenty proti navýšení kapacity školy, 
jimiž jsou nedostatečný počet učeben a kapacita jídelny. Ředitelka 
školy, paní Novotná, potvrdila před všemi zúčastněnými, že s těmito 
problémy je schopna se vyrovnat lepší organizací a optimalizací využití 
učeben i rozvrhu.

Z mého pohledu si neustále myslím, že vyčlenění budovy Příčná 
61 na přechodnou dobu v dopoledních hodinách by bylo nejefektiv-
nějším, nejekonomičtějším a nejelegantnějším řešením problému. 
Zastupitelstvo však můj návrh odmítlo. Otázkou zůstává, proč? Dle 
mého názoru má základní školní docházka absolutní přednost před 
jakýmikoliv jinými volnočasovými aktivitami.

Jako jeden z největších problémů vidím neochotu a neschopnost 
představitelů naší obce v čele se starostou Semanským komunikovat 
a vyjednávat s okolními starosty a s dotčenými orgány. Domnívám 
se, že s rozumným a pozitivním přístupem mohl být problém dávno 
vyřešen ke spokojenosti všech. Pavel Mádr, 

 zastupitel



 Obecní zpravodaj (7–8/2020)                                      Ze života obce   Strana 4

Po Pražské ulici nyní projdete mnohem bezpečněji

Vezmeme si hoblík, pilku, zahrajem si ještě chvilku

Původně bylo plánováno, že chodník 
bude hotov do konce června. Protože se 
jednalo o stavební práce v okolí velice frek-
ventované komunikace, docházelo ke vzniku 
kolon a omezení dopravy – což byl samozřej-
mě jeden z podstatných důvodů, proč obec 
apelovala na stavební firmu, aby chodník 
dokončila co nejrychleji, jak jen bylo možné 
(samozřejmě v rámci zachování kvality). I přes 
to, že při výkopových pracích bylo objeve-
no a následně odstraněno velké množství 
železničních pražců a polorozpadlé zatrub-
nění neznámého původu, dokázala firma 
již koncem května chodník dokončit. Nutno 
podotknout, že i přes zrychlenou realizaci se 
jedná o kvalitní práci – při finálním předání 
chodníku jsme nemuseli řešit nedodělky 
a vady. Teď nám tedy zbývá dořešit papíro-
vání ke kolaudaci a zahájit kolaudační řízení. Ač se jedná o relativně krátký úsek, nákla-

dy na výstavbu chodníku jsou velice vysoké. 
Bez možnosti čerpání dotace by chodník 
nebylo možné vybudovat. Díky spolupráci 
s MAS Říčansko se nám podařilo získat dotaci 
ve výši 3,78 mil. Kč v rámci programu IROP 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR. 

Budeme doufat, že i v budoucnu vypíše 
ministerstvo další dotační titul, který budeme 
moci využít na vybudování chodníků, které 
připravujeme i v ostatních lokalitách, a tím 
zlepšit bezpečnost pohybu po obci.

Nikola Najmanová

O stavbě chodníku lemujícího frekventovanou ulici Pražská jsme již v minulosti psali. Nyní můžeme našim občanům s radostí 
sdělit, že stavba byla dokončena a čeká nás kolaudace.

V době nedávného nuceného uzavření 
mateřské školy jsem vytvořila pro děti výuko-
vý program s environmentálním zaměřením. 
Tento projekt je vytvořen v rámci polytechnic-
ké výchovy a badatelského učení. Je určený 
na školní zahradu a má název „Vezmeme si 
hoblík, pilku, zahrajem si ještě chvilku“. 

Projekt nám umožní vytvořit společně 
s dětmi pracovní centra a výuková zákoutí, 
a zároveň se děti při jejich realizaci seznámí 
s různými řemesly a povoláními. Budeme 
hrnčíři, tkalci, pekaři, archeology, badateli, 
truhláři, malíři kamenů, vědci, chemici, my-
dláři apod.

Chystáme se s dětmi bádat a zkoumat 
děje, vývoj a spojitosti, jevící se jako samo-
zřejmě známé. Bádání bude probíhat v ob-

lasti řemesel, ochrany přírody či přírodních 
zákonů. Díky metodě badatelských kroků 
si děti budou klást otázky, formulovat hy-
potézy, plánovat postup práce a jeho ově-
ření, provádět pokusy, vyhledávat a třídit 
informace, vyhodnocovat výsledky bádání, 
formulovat závěry, které nakonec předvedou 
před ostatními. Program bude probíhat do 
konce školního roku. Postupně vytvoříme 
venkovní řemeslná centra – tkalcovský kou-
tek, výtvarný koutek, archeologické naleziště, 
truhlářský, koutek pekařů, koutek festivalu 
pokusů a mydlářů atd. 

O výsledcích tvoření i bádání v rámci naše-
ho projektu budeme informovat v příštím čís-
le obecního zpravodaje i s fotodokumentací.

Za kolektiv MŠ Mukařov, Dana Horáková

Ulice Pražská během finální fáze stavby chodníku.  2× foto: Štěpán Januszek



Po koronavirové pauze jsme ve čtvrtek 
18. června obnovili program Křeslo pro hosta 
v Kulturním a komunitním centru. A rovnou 
s hostem hvězdných parametrů – Václavem 
Noidem Bártou, který už několik let bydlí na 
hranici Srbína a Louňovic, tedy v katastru 
Obce Mukařov.

Václav se nám svěřil, že o nákupu parcely 
kousek od rybníka Požár rozhodla právě blíz-
kost vody, kterou si teď náležitě užívá – a radují 
se z ní i jeho kamarádi, kterým točí videoklipy. 
S nadšením vyprávěl i o dalších krásách okolní 
přírody i všestrannosti místních obchodů, díky 
nimž může stále více omezovat cesty do Prahy 
a užívat si domu a zahrady. Ta je jeho další 
velkou vášní a nebojí se ani stavebních prací 

– zatím posledním „majstrštykem“ je nově 
vybudovaná terasa. Koronavirová pauza mu 
dovolila nejen zvelebit zahradu, ale hlavně se 
naplno věnovat mladší dceři, zatímco se starší 
už jezdí do hor i na ryby, včetně lovu sumců. 

Už tři roky pravidelně cvičí a dodržuje 
zdravý jídelníček, o čemž mluvil tak přesvěd-
čivě, že zviklal i největší lenochy v publiku. Pří-
tomným dětem zase dodal odvahy postavit se 
všem, kdo by jim chtěli ubližovat. Podle Vaška  
jsou nejlepší bojové sporty – ne kvůli schop-
nosti dávat rány, ale kvůli klidu a sebevědomí, 
které mohou dodat všem, kdo si nejsou sami 
sebou jistí. Ale vyniknout se dá i v jiných disci-
plínách. Samozřejmě i v hudbě, o které byla 
taky řeč v neposlední řadě. 

Václav, jak sám řekl, není „hudební 
rasista“. Má rád pestré žánry – od rocku 
přes balady až po muzikály, ve kterých jej  
můžeme vídat v pražském Hudebním  
divadle Karlín. Kromě toho chystá turné 
s Martou Jandovou s názvem Barvy země.

Nikoho nenechal na pochybách, že ho 
život baví, ať už zahradničí v Mukařově, jezdí 
na motorce, nebo boxuje. Drsňák s roman-
tickou duší, který se v životě nebojí překážek, 
v muzice zvládá stejně přesvědčivě roli Jidáše 
i Ježíše. 

 Kateřina Čadilová
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Poutavé kresby dětí obohatily výstavu papírových modelů
Během celého měsíce června probíhala v Galerii Stará škola vý-

stava s názvem Postaveno z papíru. Jednalo se o poutavou expozici, 
na které mohli návštěvníci obdivovat několik druhů umění. K vidění 
byly papírové modely hradů jako Karlštejn či Křivoklát, dále pak 
modely dopravních prostředků, které jako by z oka vypadly svým 
vzorům v životní velikosti.

Vystaveny dále byly 3D modely méně či více známých staveb 
či památek, jako například šikmá věž v Pise, ikonický hotel Burdž 
al-Arab v Dubaji či slavný Titanic. Velmi poutavé byly do detailu 
propracované modely železniční tratě či městečka, na nichž byly 
pomocí magnetů připevněné vláčky, domy i okolní krajina.

Kromě 3D modelů byly však k vidění také práce dětí z výtvar-
ných kroužků KKCM, mnohé tak povedené, že by leckterý dospělý 
mohl dětem jejich výtvarné nadání závidět. Kurátorka galerie Stará 
škola Jitka Čurdová k výstavě uvedla: „Červnovou výstavu již pravidelně 
věnujeme dětem. V minulém roce to bylo na téma „postaveno z lega“ a pro 
tento rok jsme uspořádali výstavu papírových modelů. Na výzvu ohledně 
zapůjčení modelů se ozvalo několik místních i přespolních fanoušků, a tak 
jsme během pár dnů věděli, že prostory galerie lehce zaplníme. Na expozici 
jsme vystavili přes 60 modelů různých motivů, žánrů a také obtížnosti. 
Celou výstavu vkusně doplňovaly obrázky dětí z výtvarných kroužků KKCM. 
Děkujeme za hojnou návštěvnost této výstavy.“  

Text a 3× foto: Štěpán Januszek

Na kus řeči s Václavem Noidem Bártou

Václav Noid Bárta na pódiu v soutěži  
Eurovision Song Contest 2015. 
 Foto: Wiki/Ailura

Aby mu práce na zahrádce šla lépe od ruky, dostal Václav po příjemném povídání 
v KKCM krumpáč jako dárek. Foto: Petra Houdková



Milí rodiče, vzhledem k omezením, kte-
rá nám život v poslední době přinesl, jsme 
v květnu nemohli uspořádat oblíbený POchod 
POhádkovým LESem. Přemýšleli jsme, jak vám 
akci vynahradit, a rozhodli jsme se připravit 
pro vás a vaše děti jinou formu POPOLESu. 
Doufáme, že se vám bude líbit.

Připravili jsme rodinnou hru v pohádko-
vém lese, kterým vás bude provázet pohádko-
vá zrzavá liška. Je to forma hry, kterou si mů-
žete zahrát kdykoli v termínu od 27. června do 
1. srpna, protože orientační body na trase jsou 
na potřebnou dobu odolné vůči počasí a prů-
vodní materiály ke hře si můžete kdykoli vytisk-
nout z webových stránek www.kkcm.cz, nebo 
vytištěné vyzvednout v Galerii Stará škola,  

Příčná 11, Mukařov (otevírací doba: út 9-16 
hod., st. 9-19 hod., so 9-12 hod.). 

Kdy se rozhodnete vyrazit na POchod  
POhádkovým LESem, je jen na vás. Je ale po-
třeba počítat s určitou časovou náročností 
a zvážit síly všech zúčastněných členů týmu. 
Pokud se rozhodnete plnit všechny aktivity 
a úkoly, zabere hra minimálně 2–3 hodiny. 
Můžete si ji však rozložit a na trasu se postup-
ně vracet. Hra nabízí různé úrovně a varianty. 
Je vhodné zvážit, zda budete plnit úkoly hned 
na místě, nebo aktivitu pouze vyzkoušíte a více 
se jí budete věnovat v jiný čas či doma nebo 
jinde. Úvodní aktivitu doporučujeme udělat 
večer předtím, než se vydáte na trasu. Zabere 
cca 20 min.

Forma hry
Okruh hry vede trasou nám známou  
z POPOLESu. Cesta je vyznačena symbolem 
liščí tlapky, kterou budete čas od času na-
cházet na kamenech, stromech či pařezech. 
Trasou vás bezpečně povede přiložená liščí 
mapa. Dále budete mít k dispozici průvod-
ní slovo, které svěřujeme do rukou vám,  
dospělákům. Budete z něj číst pokyny ke 
hře, ve správný čas a na správném místě. 
Děti budou vypracovávat jednotlivé úkoly 
a šifry ve svém liščím zápisníku. Můžete se 
domluvit s další rodinou a vyrazit i společně. 
Uvítáme, když se během hry vyfotíte a fotku 
pošlete na e-mail: recepce@kkcm.cz

Než vyrazíte na trasu
Vytiskněte si připravené materiály. Pokud 
nemáte možnost tisku, vyzvedněte si je 
v Galerii Stará škola. Liščí zápisník můžete 
mít víckrát, podle počtu dětí. Před samotnou 
hrou splňte 1. úkol v liščím zápisníku. Pro-
jděte si materiály, prohlížejte mapu, nalaďte 
se na vaši pohádkovou cestu.

Potřebné materiály

Hra liščí stezka – průvodní text, mapa, liščí 
zápisník a lexikon šifer

Pokračování na vedlejší straně

Po loňské úspěšné premiéře se těšíme 
na druhý ročník mukařovského Pouťového 
festivalu. Pevně věříme, že nám ho nepřekazí 
žádný virus ani nepřízeň počasí. Stejně jako 
vloni by to měl být odpolední a večerní proud 
hudby a zábavy, doplněný stánky s řeme-
slnými výrobky, potravinami a dílničkami 
pro děti. A letos nově propojíme festival  
s Mukařovským dřevosocháním. 

Sochaři tvořící motorovou pilou budou 
v Mukařově už od pondělí pracovat na ob-
jektech, které posléze zkrášlí veřejná pro-
stranství v obci. V sobotu dopoledne pak 
mají v plánu ukázat, co dovedou, přímo na 
festivalu. Takto vyrobené plastiky pak bude-
me v rámci odpoledního programu dražit. 
Výtěžek dražby poputuje na podzimní ob-
novu obecního lesa po kůrovcové kalamitě.

Na festivalu zazpívá vokální trio Sešesti, 
středověká skupina Řemdih a country ka-
pela Vrzavá Suzy. Chybět nebudou ani naši 

sousedé Václav Noid Bárta a Jiří Holoubek. 
Dřevěné divadlo Honzy Hrubce nám zahraje 
pohádku O princovi z knížky a kouzlit bude 
Paul Merild.

Na místní i přespolní se budeme těšit 
v sobotu 15. srpna od 10 do 22 hodin.

Kateřina Čadilová
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Pouťový festival letos proběhne podle plánu

Letošní Pouťový festival chce navázat na úspěšný loňský ročník.  Foto: Archiv

Pozvánka na POchod POhádkovým LESem, letos po liščí stezce



Počátek letošního roku bohužel nebyl 
díky pandemii COVID-19 nakloněn kulturním 
ani jiným aktivitám. Spousta lidí po celém 
světě se musela uzavřít v domácích karanté-
nách, což mohlo v tom lepším případě posílit 
rodinné vztahy.

Tato doba zasáhla nepříznivým způso-
bem i činnost a aktivity našeho amatérského 
divadelní spolku DiPoNa. Veškerá plánovaná 
představení pro děti i dospělé jsme muse-
li z důvodů nouzového stavu a nařízených 
opatření v měsíci březnu, dubnu i květnu 
stornovat. Také naše již sedmá plánovaná 
premiéra nové kriminální komedie s názvem 
Pár dní na zkoušku musela být zrušena. Tuto 
skvělou divadelní hru od české autorky Ivety 
Svobodové se vám pokusíme představit při 
jiné vhodné příležitosti.

S velkou radostí však mohu oznámit, že 
tato příležitost se právě blíží. Náš divadelní 
spolek DiPoNa ve spolupráci s obcí Louňovice 
a za podpory obce Mukařova, Středočeského 
kraje a dalších, především místních firem, 
přesně 11. července slavnostně zahájí již 
8. letní divadelní festival amatérských divadel 
pod názvem Letní louňovická divadelní akti-
vita 2020. Festival bude slavnostně zahájen  
11. července skvělou italskou komedií Po-
prask na laguně. Tuto inscenaci představí 
divadelní spolek Lázně Toušeň. Celý letní fes-
tival bude probíhat na známém místě v pro-
storu restaurace U Henců, kde je vybudována 
krásná a prostorná letní divadelní scéna.

Během celého léta se vám představí cel-
kem čtrnáct divadelních spolků, které se po-
kusí zaujmout divadelní nadšence tím nejlep-
ším z jejich repertoáru. Náš spolek DiPoNa, 
aneb Divadlo Potrhlých Nadšenců uvede na 
sklonku léta – 22. srpna – svou premiéru krimi- 
komedie Pár dní na zkoušku. Z kompletní 
nabídky festivalu si vyberou nejen děti, ale 
i dospělí. Celý festival pak bude zakončen 
5. září komedií Natěrač.

Sledujte tedy prosím naše webové strán-
ky www.dipona.eu, stránky na facebooku 
DS Dipona a stránky v kulturní rubrice na 
webu obce Mukařov, kde vám postupně 
budeme jednotlivá představení podrobněji 

prezentovat. Věříme, že vám tento festival 
doplní hladinu kulturní radosti, která nám 
všem v poslední době díky virové pandemii 
klesla téměř na nulu. Milan Národa,

člen divadelního spolku DiPoNa
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LOUŇOVICKÁ LETNÍ DIVADELNÍ AKTIVITA 2020 
AREÁL RESTAURACE U HENCŮ LOUŇOVICE 

www.dipona.eu 

Za finanční podpory a mediální pomoci 

 
 
 
 
 

 
ČERVENEC 2020 

 
  11.7.   Poprask na laguně                              Toušeň                                     sobota od 19.00 hod. 
   12.7.   Vodník ženichem                          Zuzka Fricová                              neděle od 17.00 hod. 
   18.7.   Hospoda na mýtince                     Nový Bydžov                               sobota od 19.00 hod. 
   19.7.   Nebojsa                                     Bářino toulavé divadlo                      neděle od 17.00 hod. 
   25.7.   Dva kašpaři                                           Bořivoj                                     sobota od 17.00 hod. 
 
 
 

SRPEN 2020 
 
 
    1.8.     Potřetí bych umřít nechtěl           Sokol Mšeno                              sobota od 19.00 hod. 
   2.8.     Potrestaná lakota                          Divadélko Kůzle                          neděle od 17.00 hod. 
   8.8.     O statečné Margitce              Bářino toulavé divadlo                     sobota  od 17.00 hod. 
   9.8.     Mušketýři                                         Mladá Boleslav                             neděle od 20.00 hod. 
  15.8.   Naši furianti                                        Libošovice                                  sobota od 20.00 hod. 
  
  22.8.    Pár dní na zkoušku                DIPONA – PREMIÉRA                      sobota od 19:00 hod. 
  23.8.    Havraní sliby                                    Petr Lněnička                             neděle od 17.00 hod. 
  
  28.8.    Parfém v podezření                          Chlumec                                    pátek od 19.00 hod. 
 
 

ZÁŘÍ 2020 
 
 
   5.9.      Natěrač                                                    Desná                                       sobota od 19.00 hod. 

Divadelní spolek DiPoNa představuje svůj bohatý letní program

Co si vzít s sebou na cestu
Vytištěné uvedené materiály, psací potřeby 
a tvrdé desky jako podložku na psaní

Co byste ještě měli vědět
Cesta je vhodná i pro kočárek! Trasu lze 
zvládnout i na kole. Aktivity je vhodné pl-
nit na stanovištích, ale není to podmínkou. 
Důležité je nalézt liščí stopu a klíč k šifře. 

Při šifrování budou menší děti potřebovat 
pomoc rodičů, nebo mohou plnit zkoušky 
a šifry pouze starší děti. Doporučujeme projít 
si materiály předem a nepodcenit přípravu. 
Ušetří vám to čas na samotné trase.

Začátek hry
Hra začíná doma plněním prvního úko-
lu a pokračuje přemístěním se na místo 

startu: dětské hřiště v Srbíně (rozcestí  
u kamenů).

Konec hry
Samotný okruh hry končí na 10. stanovišti, 
kde se s vámi průvodce hry rozloučí. Přejeme 
příjemnou zábavu!

Text a foto: Jitka Čurdová, 
Kulturní a komunitní centrum Mukařov

www.kkcm.cz ve spolupráci s Obcí Mukařovwww.mukarov-sko.cz 

    www.kkcm.cz                         www.mukarov-sko.cz ve spolupráci s obcí Mukařov
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Přihlaste děti na fotbal
TJ Sokol Mukařov vás srdečně zve na  
NÁBOR DĚTÍ DO FOTBALOVÉHO KLUBU
pro ročníky 2010, 2011, 2012, 2013  
a 2014. 

Ukázkové hodiny, kde si všichni mohou 
vyzkoušet jednoduchá fotbalová cvičení 
a podívat se na své vrstevníky, kteří se již 
fotbalu věnují, se konají  každou středu 
a pátek od 17 hodin na fotbalovém hřišti 
v Mukařově. 
Pro více informací kontaktujte Marka 
Podroužka na tel. 607 873 341.

Kalendář akcí KKCM
červen–srpen 2020

 � 27. 6.–1. 8. POchod POhádkovým LESem, ale tak trochu jinak…
Rodinná zábavná hra bude ušitá na míru stávající situaci. Detailní informace k aktu-
álnímu letnímu POPOLESu najdete na stranách 6–7.

 � 10.–15. 8. Mukařovské dřevosochání 
Výroba dřevěných objektů u Návesního rybníka v Mukařově (10.–14. 8., závěrečný 
program na Pouťovém festivalu 15. 8.); pořádá Obec Mukařov.

 � 15. 8., 10–22 hodin Pouťový festival 2020 
Jarmark a dílničky (10–18 hodin), rychlosochání ze dřeva (10–13 hodin), hudební  
a divadelní program (14–22 hodin). Vystoupí: Václav Noid Bárta, Dřevené divadlo Honzy 
Hrubce, Řemdih, kouzelník Paul Merild, Sešesti, Vrzavá Suzy a Nové Jiří Holoubek Trio. 
V rámci programu proběhne dražba drobnějších plastik, výtěžek je určen na obnovu 
lesa po kůrovcové kalamitě. Pořádá Obec Mukařov ve spolupráci s Ladovým krajem 
a Asociací regionálních značek.

Letní příměstské tábory
 � Tábor s Evou plný tvoření, her a zábavy; 1. termín: 6.–10. 7. 2020, 2. termín: 

17.–21. 8. 2020, cena: 1 000 Kč/týden/dítě, lektorka: Eva Brůhová
 � Letní zálesácké tvoření; 1. termín: 13.–17. 7. 2020, 2. termín: 10.–14. 8. 2020, 

cena: 2 950 Kč/týden/dítě, lektorky: Jitka Čurdová, Jana Galuščáková
 � Olympijský tábor s Katkou – sport, zábava, termín: 20.–24. 7. 2020;  

cena: 1 000 Kč/týden/dítě, lektorka: Kateřina Poláková

 � Tábor plný zábavy a dobrodružství;  
1. termín: 27.–31. 7. 2020, 2. termín: 3.–7. 8. 2020,  
cena: 2 900 Kč/týden/dítě, lektorka: Veronika Bartáková

Galerie Stará škola
červenec–srpen 2020

 � 1. 7.–29. 8.  – Mukařovské léto. Výstava výtvarníka Martina 
Paťhy a sochaře a řezbáře Jana Švadlenky. Otevírací doba: 
úterý 9-16 hodin, středa 9-19 hodin a sobota 9-12 hodin. 
Těšíme se na vás.

Zahradní socha „Vodník“ – 
dílo Jana Švadlenky.   
 Foto: Archiv J. Švadlenky

Ukázka díla Martina Paťhy.   
 
 Foto: Archiv M. Paťhy

HLÍDÁNÍ DĚTÍ S PROGRAMEM

Ing. Petra Ižáková
pondělí–středa (8–12 hod.) 

Cena:

2 dopoledne v týdnu 
1 760 Kč / dítě / měsíc

3 dopoledne v týdnu
2 640 Kč / dítě / měsíc

V objektu na adrese Příčná 61 se konají volnočasové aktivity pro všechny věkové kategorie, 
najdete zde i Obecní knihovnu a sociální Poradnu Mukařov. 

www.kkcm.cz

Informace a přihlášky: mc@kkcm.cz, tel.: 602 361 334

Kateřina Poláková
čtvrtek a pátek (8–12 hod.)

Cena:

1 760 Kč / dítě / měsíc

MRŇOUSCI MRAVENEČCI

Uzavřené skupiny 6–8 dětí


