
Upozorňujeme osoby s trvalým pobytem na ohlašovně (tj. na obecním úřadě v Mukařově), že jsou od roku 2020 poplatníky místního 
poplatku za provoz systému komunálního odpadu v obci Mukařov. Informace o výši poplatku a možnostech jeho úhrady sdělí 
pracovníci obecního úřadu. Více informací k odpadům čtěte na straně 5

HRANICE ÚZEMÍ OBCE MUKAŘOV
Vláda ČR nově vyhlásila nouzový stav s platností od 27. února 
do 28. března. Od pondělí 1. března došlo vzhledem k současné 
epidemické situaci mj. ke zpřísnění v oblasti volného pohybu.

 � V zastavěném území obce je povinné všude venku nosit 
minimálně zdravotnickou roušku, respirátor nebo jiný podobně 
účinný ochranný prostředek splňující příslušnou normu. 

 � Zpřísnění se týká i pohybu přes den ve volném čase.  
Povoleny jsou jen nezbytné cesty, například na nákupy, a to je 
jen na území toho okresu, ve kterém má osoba trvalý pobyt 
nebo bydliště. Dále jsou povoleny cesty do přírody a za účelem 
sportování, ale jen za podmínky společné přítomnosti pouze 
členů jedné domácnosti a na území obce, ve které má osoba 
trvalý pobyt nebo bydliště. 

 � Pokud lidé vlastní rekreační objekt, pak na něj mohou do 
začátku platnosti nařízení odjet, ale bude se po dobu platnosti 
opatření považovat za jejich bydliště.

 � Kompletní výčet informací týkajících se aktuálně platných 
opatření naleznete na COVID PORTÁLU – https://covid.gov.cz/.

Mukařov  Srbín  Žernovka
www.mukarov.cz
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ANETA LANGEROVÁ 
ROZEZNĚLA OBECNÍ 

AMPLIONY
V sobotu 20. února se stal Mukařov součástí inicia-
tivy #kulturunezastavis, v rámci níž vystoupila zpě-
vačka Aneta Langerová živě v obecních rozhlasech 
několika obcí a měst. Iniciativa podporuje všechny 
umělce a umělecké produkce – zkrátka všechny 
ty, kteří chtějí dál dělat svou práci. Pro publikum, 
které to v dnešní nelehké době potřebuje. Pódiem 
jsou ulice, dvorky nebo parkoviště, hledištěm okna 
a balkóny bytů, nemocnic nebo domovů důchodců. 
A nově také obecní rozhlasy! 

Kvalita reprodukce z amplionů byla, jaká byla, 
Aneta to ovšem trefně komentovala, že je to vlast-
ně přiškrcený hlas současné kultury u nás. Těm, 
které to rušilo, se omlouváme, ostatním děkujeme,  
že společně s umělci věří, že Kulturu nezastavíš! 
 
 Kateřina Čadilová
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Dovolte mi, abych se vyjádřila ke zveřejněnému vy-
jádření Rady obce ke mně jako ředitelce Základní 
školy Mukařov.

Ředitele/ředitelku školy jmenuje zřizovatel, tedy 
Rada obce na základě konkurzního řízení. Funkční ob-
dobí je šest let a Rada obce má také právo prodloužit 

působení ředitele/ředitelky ve funkci nevyhlášením konkurzního 
řízení. Pokud mu/jí funkční období neprodlouží automaticky, vy-
hlásí nový konkurz. V průběhu funkčního období však Rada obce 
může ředitele/ředitelku odvolat pouze pro závažné porušení jeho 
povinností. 

Ředitelkou jsem se stala na základě řádného konkurzu v roce 
2003 (výběrem ze tří kandidátů). Konkurz v roce 2012 neproběhl 
po jednání a hlasování Školského výboru Obce Mukařov a Školské 
rady při ZŠ Mukařov (viz zápisy ze zasedání zastupitelstva z ledna 
a února 2012) a do dalšího konkurzu v roce 2018 se kromě mé 
osoby nikdo nepřihlásil. Přesto to neznamená, že jsem musela 
být automaticky vybrána. Avšak Rada obce mi v roce 2018 dala 
důvěru na dalších šest let.

Konkurz v roce 2018
Paní Čadilová ve svém vyjádření za Radu obce uvádí, že k vyhlášení 
konkursu v roce 2018 se přikročilo na doporučení školského výboru 
(který měl tehdy výrazně jiné složení, než ten současný), na základě 
dlouhodobých výhrad k vedení školy v různých oblastech. To je 
doložitelný nesmysl. Z příslušných zápisů ze zasedání zastupitelstva 
(viz zápisy ze zasedání zastupitelstva č. 37 a 38 / 2018) vyplývá, že 
důvodem vyhlášení konkurzu bylo konstatování, že jsem ve funkci 
již dlouho a případné vítězství v konkurzu potvrdí kvalitu řízení 
školy. Paní Čadilová tak zcela ohnula realitu.

Co se pak týče koncepce rozvoje školy, ta byla předložena 
konkurzní komisi a stejná koncepce byla předložena České školní 
inspekci na podzim 2018 při komplexní inspekční činnosti. Tyto dvě 
instituce, které se skládají, na rozdíl od paní Čadilové, z odborníků 
na oblast školství, na uvedené koncepci neshledaly nedostatky.  
Je tak zjevné, že paní Čadilová si pouze za každou cenu hledá bič, 
když reálný problém je zcela jinde.

Dlouhodobé výhrady
Paní Čadilová píše, že popsané „dlouhodobé výhrady“ vůči mému 
vedení školy byly „sumarizovány“ v říjnu 2020. Koho by to sku-
tečně zajímalo, nechť prostudujte všechny zápisy ze zasedání 
zastupitelstva a Rady obce. Každý si může ověřit, že žádná z paní 
Čadilovou uváděných „dlouhodobých výhrad“ tak nebyla žádným 
způsobem prezentována. Onen sumář „dlouhodobých výhrad“ 
totiž vznikl právě až v tom říjnu 2020, když si Tomáš Kouba, který 
si v tomto ohledu zcela podmanil Radu obce, usmyslel, že mě do-
nutí v průběhu funkčního období k rezignaci. Panu Koubovi, totiž 
samotnému došlo, že aby mě Rada obce mohla odvolat i v průběhu 
funkčního období, musela by k tomu mít zákonný důvod, a ten 
zkrátka neměla. Takže jen stručně: 

 � Účastnila jsem se všech jednání zastupitelstva i Rady, na která 
jsem byla pozvána (viz zápisy z těchto jednání), stejně tak všech 
jednání finančního výboru, na která jsem byla pozvána, a od roku 
2018 jsem členkou Školského výboru při OÚ Mukařov. 

 � V době přijímacího řízení mi dostatečnou komunikaci může 
dosvědčit řada rodičů, které jsem osobně přijímala od dubna do 
začátku září 2020. O komunikaci se zřizovatelem pak svědčí opět 
zápisy z jednání Rady obce a zastupitelstva. 

 � Co se týče připomínek k obsahu webových stránek, vždy 
jsem je obratem řešila. Webové stránky vždy obsahovaly veškeré 
zákonné náležitosti a rovněž všechny ostatní podstatné údaje.

 � Pokud jde o údržbu klimatizace a dalšího vybavení jídelny 
– viz opět zápisy č. 37 a 38 / 2018, k žádné neuspokojivé péči ne-
docházelo a paní Čadilová opět šíří nepravdy. V přetlakové hale 
došlo k vytvoření „špinavého fleku“, který byl omylem považován 
za plíseň. Tato záležitost byla odstraněna během pěti minut. Ve 
staré budově jsou instalovány regulační kohouty vyjma chladných 
tříd na severní straně a na chodbách. 

Trochu málo na označení „dlouhodobá výhrada“. Natož na 
odvolání z funkce ředitelky (…). 

 � Paní Čadilová tvrdí, že zde byla neochota zaměstnat tech-
nického manažera. Přitom od roku 2019 je ve škole zaměstnán 
další technický pracovník, který je placen ze státního rozpočtu.

 � Nespecifikované problémy s finančním řízením? Paní Ča-
dilová není schopna uvést cokoliv konkrétního, pouze jí stačí 
pomlouvačně vytvářet dojem, že zde byl problém s „finančním 
řízením“. Chce snad tvrdit, že okrádám děti a školu? Jestli ano, 
nechť předloží důkazy. Jinak nechť se omluví, neboť se jedná 
o neuvěřitelně sprostou lež. 

 � Co se týče porušování etických pravidel České školní inspekce 
při řešení stížností rodičů, jednalo se o stížnost jedinou a okamžitě 
jsem ji řešila, přičemž následně pan Kouba uvedl, že ji podal účelově 
proto, ne, že by byl problém, ale aby mě nachytal. Skutečně má 
být člověk s takovým profilem v čele školského výboru? Posuďte 
sami. A pokud jde o výsledky dotazníkového šetření Mapa školy, 
tyto byly součástí Výroční zprávy za rok 2017/2018, tudíž paní 
Čadilová opět uvádí nepravdu.

 � Ohledně kvality prezentovaných výročních zpráv, nechť každý 
nahlédne do zápisů z jednání zastupitelstev. Nula výhrad. Další 
lež. Jinak dále vůbec netuším, o jakých hodnotících zprávách paní 
Čadilová mluví. Bohužel, její teze jsou zcela nekonkrétní.

 � Pokud jde o údajné nenaplňování deklarované přírodovědné 
profilace školy, několikrát jsem před zastupitelstvem upozorňovala, 
že jmenovaná profilace potřebuje dostatečné prostory na odborné 
učebny, které nemáme a ještě nějakou dobu mít nebudeme. Když 
jsem zastupitelstvo žádala o peníze na zřízení venkovní přírodo-
vědné učebny právě z důvodu této profilace, tato částka nebyla 
schválena (!), přičemž nyní je mi to vyčteno… Není to absurdní?

 � Co se týká dotací, s MAS (Místní akční skupina Říčansko) 
spolupráce probíhala a plán možných čerpání dotací je vytvořen. 
Bohužel v minulém období nebyly vytvořeny dotační tituly, které 
by byly pro školu vhodné. Pokud je mi známo, s MAS obvykle spo-
lupracují i zřizovatelé, tudíž zřizovateli (Radě obce) nic nebránilo 
mne tedy na jakoukoliv příležitost upozornit. Paní Čadilová (ani 
nikdo jiný) však rozhodně nikdy s žádným podnětem nepřišla.

 � A nezájem o budoucí rozvoj? Byla jsem členkou komise pro 
rozvoj, z něhož jsem se omluvila všehovšudy dvakrát. Jednou 
o z důvodu dovolené písemně, podruhé z důvodu nemoci (telefo-
nicky paní Čadilové). Co se pak týče období od října 2020, v němž 
se Rada obce soustředila pouze na vytvoření maximálního tlaku 
na mou osobu s výhrůžkami, že jestli nerezignuji, tak mě odvolají, 
jak říkal pan Kouba „tvrdou formou na krev“, zde jsem ji rozhodně 
neměla ani důvod ani chuť se jakýchkoli jednání s těmito osobami 
účastnit a nakonec mi dokonce i přestaly chodit pozvánky. Byť 
stavebním a projektovým záležitostem nerozumím, kdykoli byl 
potřeba přístup do školy a jakákoli konzultace, vždy jsem byla 
vstřícná, a to i v době dovolené. 

Reakce na „Vyjádření rady obce k vedení ZŠ Mukařov“
Aktuality
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Mimochodem, většinu výše popsaných „dlouhodobých výhrad“ 
jsem se dozvěděla až z textu paní Čadilové, neboť od října 2020 
jsem Radu obce žádala, nechť mi tyto výhrady uvedou písemně, 
avšak nebyli toho schopni. Pokud jsem jednání Rady obce a Tomáše 
Kouby prezentovala jako nátlak na mou rezignaci, pak proto, že se 
o nátlak jednalo. 

S plnou odpovědností uvádím, že dne 5. 11. 2020 jsem pak byla 
na jednání Rady obce za přítomnosti Tomáše Kouby neustále tlačena 
do okamžité rezignace na post ředitelky školy, přičemž jsem dostala 
na výběr, zda odejdu, jak to formuloval například zastupitel a člen 
Rady Ondřej Jakob, „se ctí“ na základě zdravotního nebo osobního 
důvodu, který si vymyslím, a dostanu k tomu veřejný potlesk, po-
děkování, maximální bonus a plné odměny, přičemž můj odchod 
nebude prezentován tak, že by byli nespokojení, jak dodal předseda 
školského výboru, Tomáš Kouba, nebo mě okamžitě odvolají. Tomáš 
Kouba dokonce uvedl, že jediný způsob, jak se vyhnout tvrdému 
odvolání („tvrdou formou na krev“), je, že budu sama rezignovat. 
Přesto pak ale nenašli jediný argument, na základě kterého by mě 
mohli odvolat, a nakonec jsem to byla já, kdo přes vánoční svátky 
uvážil, že než spolupracovat s lidmi typu pana Kouby nebo paní 
Čadilové a některých dalších členů Rady obce, bude ve prospěch 
ZŠ Mukařov, pokud přijde nový ředitel.

Veřejnosprávní kontrola
K tomuto bodu se v současné době nemohu vyjádřit, neboť dosud 
není tato kontrola uzavřena. O to víc mne překvapilo vyjádření Rady 
obce a paní Zákoucké na facebooku a paní Čadilové na stránkách 
Obce Mukařov, neboť je jakožto členky kontrolní skupiny váže ml-
čenlivost. Když jsem v rámci kontroly měla obavy, že mlčenlivost 
nebude dodržena, ukázalo se, že jsem měla pravdu.

Domnívám se, že tyto osoby se mohly dopustit trestného činu 
zneužití pravomoci úřední osoby, neboť ačkoliv byly vázány povin-
ností mlčenlivosti, před skončením veřejnosprávní kontroly zveřej-
ňovaly informace, které se dozvěděly v souvislosti se svým členstvím 
v kontrolní skupině.

Mohu pouze konstatovat, že jak se způsobem provedení kontroly, 
tak s drtivou většinou kontrolních zjištění nelze souhlasit, tudíž ZŠ 
Mukařov podala prostřednictvím právní kanceláře námitky.

Kontrola měla původně skončit již 20.12.2020, ale byla prodlou-

žena do 15. 1. 2021. Proto jsem podala rezignaci v době trvání kon-
troly, což nebyl původní záměr. Kdybych čekala na konec kontroly, 
nemohla bych rezignovat dodnes. Můj rezignační dopis a důvody, 
které mne k rezignaci vedly, jsem zveřejnila.

Zásadně však nesouhlasím s tvrzením, že výsledky kontroly 
zakládají důvody pro okamžité odvolání ředitelky školy. Toto tvrzení 
svědčí o neznalosti zákonů ze strany Rady obce.

Závěr
Po celou dobu mého působení na Základní škole Mukařov a ve funkci 
její ředitelky jsem pracovala s velikým úsilím a chutí. Práce mne bavila, 
řídila jsem schopný a milý kolektiv učitelů. Škola dosáhla za ta léta 
velikého rozvoje a mnohých úspěchů. Ze školy vyšlo mnoho úspěšných 
dětí, které už mají své děti, které umístily opět do naší školy.

O kvalitě mé práce mne dodnes přesvědčují lidé, kteří mě potkávají 
a zdraví oslovením: „Dobrý den, paní ředitelko“. Svou podporu mi 
vyjadřují i lidé, které osobně neznám, nemají tedy důvod mi případně 
„mazat med kolem huby“.

Nevím, jaký důvod měl pan Kouba a následně téměř celá Rada obce 
(kromě pana starosty Semanského) mi znepříjemnit poslední měsíce 
ve funkci, kdy jsem kromě řízení školy a řešení problémů v souvislosti 
se současnou covidovou situací byla nucena čelit jejich nátlaku. 

Určitě jsem jako každý udělala ve své funkci ředitelky za 17 let 
rovněž chyby, neboť nikdo není neomylný. Avšak ničím jsem nikdy 
neohrozila výchovu a vzdělávání dětí, což je hlavním úkolem základní 
školy a hlavní náplní práce ředitele školy, jež je stanovena Školským 
zákonem. Některé z chyb se nemusely stát, kdyby rovněž zřizovatel 
plnil své povinnosti, přičemž ani nebylo nutné vyčkávat s první kont-
rolou školy 16 let, když ji mohl konat každoročně.

Na společné schůzi Rady obce a zaměstnanců školy bylo zástupci 
obce garantováno, že mají krizového manažera a plán, jak zajistit 
chod školy v případě mého odvolání nebo odstoupení. Místo toho 
pověřili řízením školy řadovou (byť velmi schopnou a šikovnou) paní 
učitelku. To svědčí o tom, že skutečně nemají povědomost o tom, co 
práce ředitelky takové školy obnáší.

Za sebe přeji paní Mgr. Kamile Volíkové hodně štěstí, úspěchů 
a klidné spaní. A doufám, že případné nedostatky dané nezkušeností 
paní ředitelky a osob vystupujících za zřizovatele se neodrazí ve výbě-
rovém řízení na nové vedení školy.  Jana Novotná 

Aktuality

Poslední zasedání Zastupitelstva obce Mu-
kařov se konalo s ohledem na aktuální epi-
demickou situaci dne 16. 2. 2021 distanční 
formou prostřednictvím telekonference mo-
derované ze zasedací místnosti OÚ Muka-
řov. Na programu bylo několik bodů, z nichž 
přinášíme souhrn těch nejzásadnějších. 

 � JUDr. Klimentová shrnula závěry ze 
schůze kontrolního výboru ze dne 8. 2. 2021 
ve věci prověření okolností udělení pokuty 
obci Mukařov od Státního oblastního archi-
vu v Praze a určení míry zavinění starosty 
Semanského tak, že výbor ve věci pokuty 
shledal vedení obce odpovědné za vzniklou 
škodu, avšak míru zavinění starostou není 
schopen určit. Další řešení této věci bude 
pokračovat na příštím zasedání.

 � Zastupitelé po projednání žádosti 
o povolení stavby dvougeneračního RD  
v Srbíně schválilo tento záměr s tím, že pro-

jekt splňuje veškeré podmínky platného ÚP.
 � Zastupitelé schválili předloženou veřej-

noprávní smlouvu o zřízení detašovaného pra-
coviště ZŠ Mukařov v obci Babice. Stavba po-
stupuje podle plánovaného harmonogramu.

 � Zastupitelé schválili veřejnoprávní 
smlouvy na poskytnutí účelových dotací 
z rozpočtu obce pro rok 2021: 17 tis. Kč na 
projekt Taneční kurzy Mukařov; 254 tis. 
Kč na Mukařov-sko pro Mukařov, Srbín  
a Žernovku 2021; 207 tis. Kč na Činnost 
SDH Mukařov; 43 tis. Kč na Činnost SDH 
Žernovka; 189 tis. Kč na Činnost TJ Sokol 
Mukařov; 12 tis. Kč na Pravidelné divadelní 
představení pro děti i dospělé.

 � Zastupitelé schválili Místní plán obno-
vy vesnice pro rok 2021.

 � Zastupitelé schválili zpracování bez-
pečnostní inspekce silnice II/113 Muka-
řov–Chocerady včetně navazujících úseků 

silnic II/109 a II/335 v celkové délce 23 km 
společností EDIP s.r.o. Důvodem je možné 
opatření k omezení kamionové dopravy na 
zmíněné silnici.

 � V reakci na propad příjmů z jízdného 
kvůli epidemické situaci v roce 2020 tlumočil 
místostarosta p. Zima sdělení Středočeské-
ho kraje o redukci některých spojů a navý-
šení jízdného. Změny se projeví s novým 
jízdním řádem platným od 7. 3. 2021. Valori-
zace jízdného je připravována od 1. 7. 2021.

 � Místostarosta p. Zima informoval  
o ukončení spolupráce s dlouholetou kroni-
kářkou obce p. Pokornou, která se rozhodla 
v další činnosti nepokračovat.

 � Zastupitelé schválili sedmou členkou 
redakční rady obecního zpravodaje p. Jitku 
Čurdovou, která tak doplní stávajících šest 
členů redakční rady.

Štěpán Januszek

O čem se jednalo na únorovém (opět) online vedeném zastupitelstvu?
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Střet zájmů ve středu 
zájmů
Je dobře známo, že dlouhodobě 
kritizuji střet zájmů, ve kterém 
jsou starosta a místostarostové. 
Ačkoliv zákon výslovně zakazuje 

setrvávat ve střetu zájmů, v naší obci se tak bezo-
styšně děje nadále. Kulturní a komunitní centrum 
Mukařov (KKCM) je provozováno spolkem Muka-
řov-sko, z.s., kde statutárními orgány jsou starosta 
a místostarostové. Ačkoliv je KKCM prezentováno 
jako společný projekt obce a spolku Mukařov-sko, 
pravda je taková, že náklady na provoz KKCM platí 
obec Mukařov a veškeré výnosy jdou do pokladny 
spolku Mukařov-sko a nikoliv do rozpočtu obce, 
kde by byly využitelné pro jiné veřejně prospěšné 

projekty, jako například snížení poplatku za svoz 
komunálního odpadu pro občany obce. 

Tyto informace jsou veřejně dostupné a nalez-
nete je na portálu www.justice.cz a na webu obce 
v sekci rozpočet. Pro přehlednost odkazuji na svůj 
web, kde jsem všechny informace shrnul do pre-
zentace (viz WEB). Tuto prezentaci jsem přednesl 
zastupitelům a navrhl jsem jim, aby aktivity KKCM 
byly převedeny pod hlavičku obce, čímž by se zrušil 
střet zájmů vedení obce. Zastupitelé se k tomu 
postavili tak, že ti kterých se to týká, pokrytecky 
nahlásili střet zájmů (což jim zákon ukládá) a téměř 
všichni se zdrželi hlasování nebo hlasovali proti 
mému návrhu. Jednoduše, zastupitelé schvalují 
a tolerují střet zájmů starosty a místostarostů 
obce (kteří jsou současně ve vedení Mukařov-ska, 
z.s.). Tento spolek provozuje výdělečnou činnost 

na náklady obce (za vaše peníze) a příjmy, které 
by mohly pomoci obecnímu rozpočtu, privatizují 
pro účely tohoto spolku (například 1.181.000 Kč 
personálních nákladů spolku v roce 2019).

Vaše škoda
Zastupitelstvo se nepostavilo čelem ani ke škodě  
ve výši 90.000 Kč, kterou způsobil svým nedbalým 
jednáním starosta Semanský, kdy ani po opakova-
ných kontrolách Oblastního archívu v Praze nedošlo 
k nápravě nedostatků ve spisové službě obce. Ob-
lastní archív tuto nedbalost a aroganci ohodnotil 
pokutou ve výši 90.000 Kč. Starosta jako osoba zod-
povědná za chod úřadu nese plnou zodpovědnost 
za tuto pokutu a měl by toto škodu způsobenou 
obci uhradit. Starosta se své zodpovědnosti vyhýbal 
a drtivá většina zastupitelů ho v tom podporovala 
(zápisy z hlasování viz WEB). Souhlasíte s tím, že 
byste měli hradit tuto škodu z vašich peněz?

Jak je to v současnosti s obecními byty
Názory našich zastupitelů

Reaguji  na článek MVDr. Pavla 
Mádra v minulém čísle časo-
pisu o obecních bytech. Obec 
má byty v objektu v Mukařově, 
na ul. Příčné č. p. 23. P. Mádr 
píše, že otázka obecních bytů 

byla jeho prioritou. A tak se tedy ptám, co 
pro to skutečně udělal? 

Také mě udivuje, že P. Mádr, jako za-
stupitel, neví o tom, jaký je kolem obecních 
bytů vývoj, když o tom pravidelně informuji 
na jednání zastupitelstva. Jediné, co jsem 
zaznamenala, že P. Mádr vyvolal otázku výše 
nájmů. Ačkoliv jsme mu poslali podklady, 
posudek od realitní kanceláře ke zjištění 
ceny obvyklé jsem následně obstarala já.  
Posudek obsahuje obvyklé nájmy vzhledem 
ke stavu bytů a možnost navýšení po jejich 
rekonstrukci. K tomu musím říct, že nájmy 
nyní pronajatých bytů jsou již několik let, 
dle platné legislativy, postupně valorizová-
ny. Nechala jsem doplnit energetický štítek 
budovy, který měl být dle platné legislativy 
vyhotoven.

V té době byly dva byty prázdné. Je-
den byt  v přízemí – garsonka – se nechala 
z rozhodnutí zastupitelstva prázdná jako 
byt pro okamžitou nouzi (např. po požáru).  
Byt v prvním patře se uvolnil následně, po 
úmrtí nájemníka, ovšem byt vyžaduje celko-
vou kompletní rekonstrukci – včetně výmě-
ny podlah, rekonstrukce sociálního zařízení 
atd. Dům je z vnější strany zateplen a jsou 
vyměněna okna,  tak vypadá dobře, ale jiná 
situace je uvnitř objektu.  Přibližně polovina 
bytů (včetně prázdné garsonky v přízemí) má 
WC na chodbě, což rozhodně neodpovídá 
kvalitě bydlení  v 21.století uprostřed Evropy. 
Elektroinstalace pamatuje dobu, kdy byl dům 
postaven. V bytech není vytápění. To do této 
doby bylo zajišťováno vytápěním lokálními 

topidly na pevná paliva, která si nájemníci od-
vezli, nebo, kde to elektroinstalace „utáhla“, 
přímotopnými elektrickými topidly. 

V Radě obce se byty zabýváme pravidelně 
– aktivně já a místostarosta P. Zima. Od domu 
nebyla k dispozici ani aktuální dokumentace 
stávajícího stavu. V radě obce jsme proved-
li výběr architekta/projektanta, který dům  
zaměřil a dokumentaci vytvořil . 

Mezitím se odstěhoval další nájemník 
z prvního patra, a tudíž jsme zadali archi-
tektovi požadavek vyřešit rozdělení tohoto 
patra tak, aby místo dvou bytů zde vznikly 
byty tři. Tři menší byty se budou pronajímat  
lépe a výhodněji, než dva velké. Nyní již do-
kumentaci máme, vč. studie rozdělení bytů.

Chceme využít toho, že jsou nyní byty 
uvolněny, a dům zrekonstruovat. Poptala 
jsem různé druhy vytápění a v Radě obce 
jsme vybrali dle proveditelnosti, možnos-
ti etapizace a ceny výhodnou variantu.  
Ovšem jakékoliv vytápění vyžaduje rekon-
strukci elektroinstalace.

Do těchto záměrů jsme ovšem řešili pro-
pad příjmů rozpočtu obce vzhledem ke covi-
du a ke změně daňového zákona. Nakonec 
se do rozpočtu podařilo nějaké finance na 
rekonstrukci domu vyhradit.

V Radě obce jsme přijali tento postup: 
1. rekonstrukce elektroinstalace; 
2. dopracování dokumentace k povolení 

rozdělení bytu ve 2. NP, vč. získání povolení; 
3. poptávka a realizace topení v jednom 

z bytů v patře tak, aby ho bylo možno co 
nejdříve pronajmout; 

4. příprava rekonstrukce dalších bytů,  
vč. rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace 
– poptávky pro výběr zhotovitele.

Mimochodem – jestli je mezi čtenáři ře-
meslník, či majitel firmy, kteří by měli o reali-

zaci těchto prací zájem, kontaktujte p. Zimu  
nebo mě, budeme rádi za každou nabídku.

Další rekonstrukce poptáme, ale v le-
tošním roce na ně finance nebudou. Pro 
důstojné bydlení je třeba do objektu inves-
tovat, a proto samozřejmě bude trvat nějaký 
rok, než bude následný pronájem pro obec 
výhodný. Ale ve stavu, ve kterém je nyní, 
nelze objekt nechat i z hlediska bezpečnosti.

Jak jsem výše uvedla, o vývoji kolem bytů 
pravidelně informuji na jednání zastupitel-
stva, proto každý, zejména zastupitel, by 
měl mít o tomto vývoji přehled.  Byty nejsou 
v současnosti pronajímány z výše uvede-
ných důvodů nikomu. Proto skutečně nebylo 
možno v tomto domě poskytnout pronájem 
žadatelce v tísni, byť nás to všechny velmi 
mrzelo.  Nedovedu si  představit, jak bychom 
ubytovali žadatelku v nouzi (celkem 4 osoby) 
do jedné místnosti bez sociálního zázemí 
a vytápění. Žadatelka byla kontaktována se 
sociální poradnou v obci, která jí bude ná-
pomocná v hledání řešení její těžké situace.

Hana Zákoucka, 
radní obce Mukařov

Střípky ze zastupitelstva a ze života obce (2. díl)

Příčná 23 – budova s obecními byty
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Jedním palčivých 
problémů dnešní 
doby je obrovské 
množství odpadu, 
kterým stále rych-
leji zaplavujeme 
planetu. Hledají se 
různá řešení, ale 
stále to nestačí. 

Dobu ani pokrok nezastavíme, ale můžeme 
se zamyslet nad možnostmi, které máme. 
Jednou z nich je věci znovu využít. 

Častý odpad, který nosíme do ekologických 
popelnic, jsou výplňové materiály (bublinkové 
folie, nafouklé polštářky a jiné výplně), které 
používají především e-shopy k obalení zboží 

či vycpávání krabic, aby se zboží, jež si objed-
náme na internetu, po cestě k nám nerozbilo. 
Tyto materiály sice poctivě třídíme do tříděné-
ho odpadu, ale vzhledem k tomu, že z plastů 
se recykluje jenom část, bohužel většina z nich 
stejně skončí na skládce nebo v lepším přípa-
dě shoří v cementárně. Nicméně je zde ještě 
jedna, mnohem ekologičtější, možnost – znovu 
použitelné výplně distribuovat zpět do firem, 
které je obratem opět použijí.

Pokud se vám nápad líbí a chcete zmen-
šit svůj osobní dopad na životní prostředí, 
nevyhazujte výplně ze zásilek z e-shopů, 
ale noste je do popelnice k tomu určené, 
která je umístěna vedle budovy Kulturního  
a komunitního centra v Příčné 61 v Mukařově. 

Můžete do ní odkládat: 
 � malé/velké bublinkové výplně;
 � malé/velké papírové výplně;
 � bublinové kapsy;
 � výplň z mirelonu a podobných hmot;
 � mirelonová esíčka.
Výplňový materiál bude následně předán 

lokálním firmám/e-shopům, které jej opět 
využijí. V době, kdy si necháváme stále víc 
věcí vozit až do domu, je skvělé mít možnost 
předejít vzniku dalšího odpadu. Věříme, že za 
dobrý pocit, že děláme aspoň tuto drobnost 
pro zachování naší planety v dnešní podobě 
i pro naše děti, trochu práce navíc určitě stojí!

 Tým KKCM

Edit: Na schůzi zastupitelstva obce dne  
26. 1. 2021 došlo ke zlomu a starosta Semanský 
prohlásil, že škodu obci uhradí. Přesto záleži-
tost dne 8. 2. 2021 projednal i kontrolní výbor 
(KV). Ten posoudil věc tak, že obci škoda vznikla  
a odpovědnost nese vedení obce. Kontrolní vý-
bor se shodl, že se necítí být kompetentní k po-
souzení míry zavinění této škody, ale doporučil,  
aby byla obec při vymáhání této škody iniciativní.

Po čističce potopa
Zastupitelstvo se usneslo na vyhlášení výběro-

vého řízení na vybudování nové centrální čističky 
odpadních vod a kanalizace za 240 miliónů korun. 
Tato investice na dlouhá léta zatíží rozpočet obce. 
Alternativní varianta, kterou jsem dlouhodobě na-
vrhoval, s decentralizovaným systémem likvidace 
odpadních vod, která by byla minimálně o 50 % 
levnější, nebyla vůbec zvážena. 

Decentralizovaný systém není jen mým 
vrtochem, ale je to celosvětový trend, který 
přispívá k lepšímu hospodaření s vodou v kra-
jině (informace viz WEB). Nejen cena hraje roli, 
i životní prostředí zapláče. Stačí se jen podívat, 
jaké ekologické škody napáchala a dále páchá 
stávající čistička odpadních vod v Mukařově. 
Čistička evidentně nefungovala vždy dobře a kaly 
z čističky postupně zanášely rybník po proudu 
a narušily jemnou rovnováhu v celém dalším sys-
tému Výmoly. Můj postoj k celé záležitosti najdete 
v Obecním zpravodaji č. 7/2020 a viz WEB. Obec 
by rozhodně měla v těchto případech přistoupit 
k detailnější analýze a vyhodnotit výhodnost či 
nevýhodnost variantních řešení na základě více 
kritérií. Analýzy radní Zákoucké, ani místostarosty 
Zimy rozhodně nebyly dostatečné, ani odborně 
ani politicky.

Postup obce považuji za trestuhodný. 
K věci neproběhla žádná veřejná diskuze, alter-

nativy nebyly analyzovány odborníky a nebyly  
vyvráceny žádné pochybnosti o současném  
projektu, ani po stránce ekonomické a ani  
z hlediska vlivu na životní prostředí. 

 
 Pavel Mádr, zastupitel

WEB: pavelmadr.webnode.cz

Odpady 

Planeta našim dětem – přidejte se k nápadu

SDĚLENÍ REDAKČNÍ RADY  
OBECNÍHO ZPRAVODAJE

Dle názoru většiny členů redakční rady  
obsahuje tento příspěvek nepřesné, nepod-
ložené, nepravdivé či zavádějící informace. 
Redakční rada vyzvala v dostatečné lhůtě 
autora k přepracování příspěvku, ten je ale 
odmítl.

Kolik a jak mám zaplatit letos za odpady?
Předpisy místního poplatku za komunální odpad byly vystaveny pro 
všechny poplatníky, osobám s pobytem v Mukařově, Srbíně a Žernov-
ce byly doručovány přímo do schránek, mimo obec posílány poštou. 
Samostatné předpisy dostaly všechny osoby, včetně dětí, s tím, že za 
ně musí poplatek hradit zákonní zástupci. I přesto se mohlo stát, že 
některé dopisy nenašly svého adresáta. V takovém případě můžete 
zjistit výši poplatku ve svém odpadovém účtu (ale pozor, tam nejsou 
uvedeny dodatečné úlevy nebo osvobození), nebo dotazem na obecním 
úřadě. Úhrada se provádí bezhotovostně na účet číslo 2107311369 / 
2700, sloučit platby za více poplatníků je možné pouze tak, že se do 
poznámky uvedou jejich jména a variabilní symboly.

Proč mám malou slevu, i když produkujeme minimum odpadu?
Důvod bude nejspíš v tom, že od vás nemáme vyplněný odpadový 
dotazník, ve kterém se popisuje, jak zacházíte s odpady, a zavazujete 
se ke třídění. Dotazník se vyplňuje online v odpadovém účtu daného 
stanoviště (dům nebo byt) a uživatel systému Moje odpadky jím dává 
najevo svůj aktivní zájem o snižovaní produkce odpadu. Pokud odpadový 
dotazník není vyplněn, systém započítává pouze body za prokazatelné 
třídění, tedy svoz papíru nebo plastu, nikoli body za případný malý objem 
odpadu. Stejně tak v případě, že na stanovišti není žádná nádoba nebo 

pytel na směsný odpad, není udělena sleva žádná, protože takovému 
stanovišti je automaticky započítána průměrná produkce odpadu 
připadající na všechna stanoviště v obci. Pokud máte zájem odpadový 
dotazník vyplnit, ale nemáte přístup k internetu, kontaktujte obecní úřad.

Na jaké slevy a úlevy mám nárok a jak je mohu prokázat?
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za komunální odpad nabízí 
vedle slev plynoucích z motivačního systému, které jsou vypočítány na 
základě množství a složení odpadu produkovaného do září minulého 
roku, další úlevy určené pro osoby s trvalým pobytem v obci. Nárok 
na některé z nich je ale nutno oznámit a náležitě doložit. Konkrétně se 
jedná o osvobození pro osoby zdržující se více než 9 měsíců v zahra-
ničí a osoby pobývající v jiné obci, kde prokazatelně platí za likvidaci 
komunálního odpadu, a dále pak o osoby umístěné v léčebném nebo 
jiném pobytovém zařízení; nárok na osvobození je ve vyjmenovaných 
případech nutno dokládat každý rok znovu. Úlevu z titulu zdravotního 
postižení stačí doložit jednou. Úlevu z titulu věku a osvobození pro děti 
či členy zásahových jednotek není nutno dokládat, bude ověřeno na 
základě evidence obyvatel, respektive hlášení velitelů JPO. Oznámení 
nároku na slevu se provádí na formuláři, který je k dispozici na webu 
obce www.mukarov.cz, případně v kanceláři obecního úřadu. Ozná-
mení lze učinit také elektronickou cestou na podatelna@mukarov.cz. 

Obecní úřad odpovídá na nejčastější dotazy k odpadům
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Velikonoční pastorále Karla Kropíka
Velikonoce jsou jarní svátky. Jejich obsahem 
jsou vedle jara a probouzející se přírody i dě-
jinné události tak či onak související s pří-
chodem rovnodennosti a s prvním jarním 
úplňkem. V této kulise nastávají i dvě události 
po staletí ovlivňující duchovní život, které 
spolu souvisejí, ač je od sebe dělí desítky 
století. Starozákonní Veliká noc a Velká noc 
– slavnost Vzkříšení zákona Nového. V dě-
jinách kultur se stává, že určitá událost je 
nastupujícím společenstvím, nebo jeho částí 
nově pojata a stará forma je pozměněna 
a naplněna novým obsahem. Podobně jako 
jsou dnes antické kvádry a sloupy součástí 
křesťanských chrámů. 

První, tedy Veliká noc, se slavila ještě 
v Egyptě, když Mojžíš nakázal lidu izraelskému, 
aby jím připraven a poučen vyšel z otroctví 
a šel do jejich země Bohem zaslíbené. Zásady, 
které pro tuto cestu ke svobodě (nakonec trva-
la čtyřicet let a vedla pouští až k pohoří Sinaj) 
byly stanoveny Desaterem, které lid izraelský 
čím dál tím více porušoval. Zvláště pak vinou 
samozvaných vykladačů „zákoníků a farizeů“, 
kteří po svém vykládali Desatero množstvím 
mnohdy nepochopitelných a většinou reálně 
v nové zaslíbené zemi na území Palestiny ne-
splnitelných nebo nesrozumitelných příkazů. 

Kristův příběh – vzkříšení, který se ode-
hrál po mnoha staletích od Veliké noci 
a spadá právě do období slavnosti na paměť 
Exodu – vyjití izraelského lidu ke svobodě. 
Tento příběh syna člověka, který z Boží vůle 
lidem přináší a vykládá Nový zákon (moderní 
a srozumitelné Desatero) a je nepochopen, 
zatracován, a nakonec i obětován, je už dva 
tisíce let připomínán jako Velká noc – Vzkří-
šení. Tyto pohyblivé svátky po prvním jarním 
úplňku od Květné neděle, přes pašijový týden 
až pod slavnost Vzkříšení jsou pro nás každo-
ročně zároveň znovu a znovu přeradostným 
časem znovuzrození jara. Prvosenky jsou 
klíčem, které otvírají zem.

„Aj, již zima pomíjí, lesové se zelenají, travička 
obžívá, země se již zahřívá, sličné kvítí vydává, 
větříček libý věje …“

Takto zní jedna čtyřhlasá píseň z doby 
předbělohorské, která má základ v prasta-
rém zpěvu „Cedit heims eminus“ a setká-
váme se s ní například v českém graduálu 
sedlčanském. Je zřejmé, že člověk se od ne-
paměti radoval z příchodu jara, ze vzkříšení 
přírody, z otevírání studánek a rozkvetlých 
strání. Čas velikonoční patřil a doufám, že 
i nadále patřit bude krásným zpěvům, poezii 
a snad znovu i dramatickému ztvárnění pa-

šijových příběhů navazujících na velikonoční 
hry z doby Karla IV.

K poezii Velikonoc nezbytně v našich ze-
mích patří i výtvarný projev, který umožňuje, 
aby každý měl možnost tyto svátky jara dle 
svého duchovně nebo světsky oslavit a do-
tvořit. A nezapomínejte na jarní pozdravy 
vašim blízkým, kteří jsou ale v dnešní době 
často daleko od možnosti fyzického pohla-
zení. Ač vůni čerstvě pečených mazanců na 
dálku nepřeneseme, sdílená radost a naděje 
určitě potěší.

A přejme si navzájem vzkříšení požeh-
naného času pro celou Zemi, neboť ona to 
potřebuje, aby nás znovu a doufejme napo-
řád nastavila uzdravujícímu Slunci. 

JUDr. Karel Kropík

Rok 2020 byl velice složitý a nepříjemný 
pro každého z nás, SDH a JSDH nevyjímaje. 
Většina plánovaných společenských akcí se 
nekonala, výjimkami byly ples hasičů, sběr 
elektrošrotu a železného šrotu spojený s úkli-
dem lesa, a mikulášské setkání. 

Ovšem největším loňským počinem byla 
realizace přípojky vody, kanalizace a základo-
vé desky pro sociální zázemí JSDH na hřišti 
u zbrojnice. Odpadní jímka a základová deska 
jsou hotovy a přípojka vody je připravena 
k připojení k řadu. I přes nedobré ekonomic-
ké vyhlídky obecní zastupitelstvo schválilo 
finanční prostředky na dokončení a firma tak 

v jarním období může pokračovat v realizaci 
stavby. Tímto děkujeme zastupitelstvu za 
podporu spolku a jednotky. 

Rok 2021 se zatím ohledně kulturně- 
společenského života nevyvíjí dobře.  
Ples hasičů byl zrušen, žernovská osmička 
a pálení čarodějnic se s největší pravděpo-
dobností taktéž konat nebude. Co se konat 
určitě bude, je sběr železa, elektra a úklid 
lesa. Ostatní akce jsou závislé na epidemio-
logické situaci.

JSDH: Jednotka v roce 2020 vyjížděla  
celkem ke 26 událostem:  

 � 6 požárů – naprostá většina mimo  
katastr obce, 1 událost v obci Žernovka;

 � 6 událostí souvisejících se silným  
větrem;

 � zbylé události souvisely s rozvozem 
desinfekce pro kraj. František Průžek

starosta SDH Žernovka

Ze života SDH a JSDH Žernovka

S nápadem jarního pozdravu pro seniory za mnou přišel Karel Kropík na začátku února 2021. Přinesl do Galerie Stará škola asi 40 
menších rámečků s přáním, aby do nich děti nakreslily obrázky s jarním motivem právě pro seniory. V kulturním a komunitním centru 
vede téměř 50 dětí ve výtvarných kroužcích Ing. Petra Ižáková. S nápadem jsme obě s nadšením souhlasily. A tak díky laskavosti pana 
Kropíka a fantazii dětí z výtvarných kroužků KKCM vzniká krásná kolekce malých obrázků, které určitě udělají radost seniorům třeba 
na jejich nočním stolečku. Předat dárečky chceme právě v době předvelikonoční – tedy koncem března. 

Chceme babičkám a dědečkům vzkázat, že na ně nezapomínáme, že jsou a budou vždy součástí našich životů a vnímáme jejich 
osamělost v této těžké době způsobenou strachem z nákazy COVID-19. Jaro přináší radost, optimismus, novou naději, a tak si budeme 
držet palce, aby brzy naši senioři mohli být opět v častějším kontaktu se svými příbuznými a blízkými.  Jitka Čurdová

Koordinátorka kroužků pro děti v KKCM

Jarní pozdrav pro klienty Domova pro seniory kardinála Berana v Mukařově

Požár v Doubravčicích  Foto: SDH Žernovka
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V naší mateřské škole nebyl o Vánocích čas na sváteční rozjímání. Ježíšek nadělil 
školce rekonstrukci dlažby a schodiště v objektu MŠ 1, aby se zde našim dětem líbilo. 
A tak mezi svátky nastoupili řemeslníci a pilně pracovali, aby až po novém roce děti 
přijdou, bylo hotovo. Tato bohulibá činnost probíhala za přítomnosti vedení školky 
a provozních zaměstnanců. 

Všechny tyto ochotné zaměstnance, kteří po řemeslnících uklízeli a uváděli schodiště 
do pořádku po stavbě, zkosil covid-19. A tak mateřská škola poprvé za covidovou éru 
musela do karantény. Karanténa trvala tři dny, omezený provoz ještě týden. 

V této těžké době, kdy nám z devatenácti zaměstnanců, chybělo jedenáct, zbylý tým 
pracoval v plném nasazení. Rodiče byli úžasní a pokud jen trochu mohli, spolupracovali 
přes formuláře na webových stránkách mateřské školky. Byl zajištěn omezený provoz, 
paní učitelky a asistentky zastaly i úklid. Byla to a je stále velmi vyčerpávající doba. Již 
se nás choroba dotkla přímo, už to není o tom jestli, ale kdy se nakazí další okolo nás. 

Chci tímto poděkovat všem, rodičům za spolupráci a pochopení, paním učitelkám 
za obětavou práci, která mnohdy není vidět, a proto ji málokdo ocení. 

Přejeme Všem pevné zdraví. 
 Dana Horáková,  

 MŠ Mukařov

Poznejte s námi okolní památné a staré stromy
Ze života obce

Jedná se o tipy na jednotlivé výlety, které 
vám představí významné a zajímavé stro-
my (i stromořadí) v Mukařově a jeho blíz-
kém okolí. U jednotlivých stromů najdete 
informační tabuli, kde se dozvíte informa-
ce o stromu a také další zajímavosti s ním 
spojené. 

Staré stromy jako symboly kultu byly 
uctívány, a proto chráněny už od nepaměti. 
Úcta k nim se přenášela z generace na ge-
neraci. Dodnes jako nejlepší ochrana platí 
z generace na generaci tradované vědomí, 
že ten strom vysadil můj praděd, děd nebo 
otec při té či oné příležitosti.

Jen díky vztahu našich předků, často 
i díky shodě okolností, někdy i díky náhodě, 
se do dnešní doby uchovaly mohutné staré 
stromy, které dnes chráníme jako stromy 
památné, zvláště chráněné státem podle 
zákona o ochraně přírody a krajiny. 

Je možné, že poté, co uctíte staré stro-
my svou návštěvou, třeba se jim i pokloníte 
a vyjádříte svůj obdiv, vás napadne, že byste 
také rádi vysadili svůj „památný“ strom v Mu-
kařově. V tom případě, proč ne, příležitost se 
naskytne hned teď na jaře o velikonočních 
svátcích…  Jitka Čurdová

Koordinátorka KKCM

Na podzim loňského roku jsme zmínili připra-
vovanou akci „Vysaď si svůj stromek a s ním 
našeho lesa kousek“, která bohužel kvůli 
epidemické situaci neproběhla. Na les jsme 
však nezapomněli a ono se ani zapomenout 
nedá, když se les kolem nás za poslední rok, 

téměř k nepoznání změnil a každý náš vstup 
do lesa je voláním – je čas nejen z něho brát, 
ale také mu aspoň kousek, jeho vždy pro nás 
otevřené náruče vrátit. 

A tak, byť stále nevíme, co bude „zítra“, 
akci chystáme a věříme, že les „povstane“ 
a bude tu stále pro nás, a hlavně pro naše 
děti… Jaro pomalu přichází, s ním nový život 
a bez lesa se nedá „dýchat“.

Chystáme akci pro celou rodinu, děti, 
rodiče, prarodiče ba i omladinu, ale hlavně 
pro les. Nebudou chybět, hravou formou 
podané přírodní zajímavosti a znalosti, které 
vás budou doprovázet na místo „určení“, 
kde obdržíte „SVŮJ“ stromeček a instruk-
ce, jak jej správně vysadit. A jak poznáte, že 
daný stromek je zrovna ten Váš? Nechejte 
se překvapit… 

A komu se sázení zalíbí, obdrží stromek 
další a další. Co však není bez zajímavosti je, 
že akce neskončí vysázením stromků, nýbrž 
bude mít i podzimní pokračování, ale to zase 
až příště.  

A v neposlední řadě je pro akci důležitý 
termín: vybrali jsme období, akci příhodné 
- velikonoční svátky, které jsou symbolem 
zrození a života. Akce se uskuteční na 
Velký pátek, tedy 2. dubna 2021. 

Vítáni jsou všichni, kdo mají zájem 
o pestré odpoledne, a kterým není lhostej-
ná krajina, jenž nás obklopuje. Na akci se 
není třeba dopředu „objednávat“, nicméně 
uvítáme, pokud nám svou účast potvrdíte 
na infocentrum@mukarov.cz.

Jana Ulmová, Galerie,  
Czech POINT a Infocentrum

Ohlédnutí za vánočním časem v mateřské škole

Vysaď si svůj stromek a s ním mukařovského lesa kousek 

Jarní prázdniny klepou na dveře a vy nevíte, kam vyrazit s dětmi na výlet? Připravili jsme pro vás rodinnou BEZKONTAKTNÍ akci 
v termínu od 8. do 31. března 2021.



Letní příměstské tábory 2021 v KKCM

Letní zálesácké tvoření
pro děti od 6 let
1. termín: 19.–23. 7. 2021
2. termín: 16.–20. 8. 2021
Cena: 3 000 Kč/týden/dítě 

Přihlášky: Jana Galuščáková, 
tel.: 605 125 589
mail: jana@skimia.cz

V objektu na adrese Příčná 61 se konají volnočasové aktivity pro všechny věkové kategorie, 
najdete zde i obecní knihovnu a kancelář sociálních služeb. 

Podrobné informace o táborech na www.kkcm.cz

Kulturní a komunitní centrum Mukařov 

Škatulata, hejbejte se
pro děti od 4 let
2.–6. 8. 2021
Cena: 1 000 Kč/týden/dítě 

Přihlášky: Petra Houdková, 
tel.: 602 361 334
mail: mc@kkcm.cz 

Tábor s Evou plný 
tvoření, her a zábavy
pro děti od 6 let
1. termín: 12.–16. 7. 2021
2. termín: 23.–27. 8. 2021
Cena: 1 000 Kč/týden/dítě 

Přihlášky: Petra Houdková, 
tel.: 602 361 334
mail: mc@kkcm.cz

Cesta kolem světa
pro děti od 5 let
5.–9. 7. 2021
Cena: 3 000 Kč/týden/dítě 

Přihlášky: Kateřina Poláková, 
tel.: 734 674 524
mail: kpmm@seznam.cz 

Letní výtvarný svět
pro děti od 7 let
1. termín: 26.–30. 7. 2021
2. termín:   9.–13. 8. 2021
Cena: 3 950 Kč/týden/dítě  

Přihlášky: Petra Ižáková, 
tel.: 777 626 063
mail: pedasida@seznam.cz 
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Obec Mukařov

OBECNÍ 
KNIHOVNA 

V MUKAŘOVĚ

SOUTĚŽ 
pro dětské čtenáře

Soutěžní díla můžete přinést do 25. 3. 2021 do schránky u vchodu 
do KKCM, Příčná 61, případně poslat naskenovaná 
na e-mail knihovna@mukarov.cz

Vítězové obdrží knižní ceny

www.mukarovska.knihovna.cz

Obecní knihovna v Mukařově
vyhlašuje v březnu – měsíci knihy

OBÁLKA
mé 
oblíbené 
knihy
Podmínky soutěže: 
věk autora: 6–15 let
námět: vlastní ztvárnění obálky konkrétní knihy
technika: libovolná, preferovaný formát: A4
Součástí díla musí být autor a název knihy, na rubu nebo na připojeném 
papíru tyto údaje: jméno a příjmení autora, věk, kontaktní e-mail 
a telefon

Pořádá za podpory Obce Mukařov

www.mukarov-sko.cz, www.kkcm.cz

Středa 17. 3. 2021 od 18 hodin
online na platformě MS Teams 
https://1url.cz/@Zahradkarska-poradna
návod k připojení najdete na 
www.kkcm.cz

KDY:
KDE:

JARNÍ ZAHRÁDKA

 s Františkem Polesným
o všem, co dělat, aby nám zahrádky přinášely 
celý rok radost i užitek

ONLINE  povídání

Kresba Jozef Mikulčík Pixabay


