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Volby rozhodly o novém složení zastupitelstva
Ve dnech 23. a 24. září proběhly řádné 
volby do zastupitelstev obcí a měst. Stej-
ně jako před čtyřmi lety vybírali voliči 
z Mukařova, Srbína a Žernovky celkem  
15 členů nového zastupitelstva, kteří  
budou zasedat v období let 2022–2026.

V uplynulých volbách dali voliči největ-
ší důvěru Sdružení kandidátů Mukařov,  
Srbín, Žernovka, které získalo celkem sedm 
mandátů. V závěsu skončilo se čtyřmi man-
dáty sdružení SPOLEČNĚ s TOP 09 pro lepší 
MUKAŘOVSKO, následované teprve nedávno 
vzniklým sdružením nezávislých kandidátů 
ZVON, jež získalo tři mandáty. Do zastupi-
telstva se probojoval také jeden zástupce 
Sdružení nezávislých kandidátů s podporou 
Svobodných.

Ads by agatinsvet.cz

Ovocný sad - moje první…
Zábavná hra pro nejmenší děti je
velmi pě...
620 Kč
Koupit teď

Krájení na prkénku - ovo…
Dřevěné krájení ovoce v krabičce
je oblíb...
713 Kč
Koupit teď

Grimm's - Velká duha - d…
Velká duhová skládačka je
všestranná a id...
1 899 Kč
Koupit teď

Kuličkový labyrint - ovo…
Dřevěný labyrint s barevnými
kuličkami, k...
499 Kč
Koupit teď

Magnetická kniha - Zvířata
Magnetická vzdělávací hra pro
děti od 3 d...
489 Kč
Koupit teď

Malý stavitel - kufřík s n…
Šrouby, matice a nástroje
potřebné pro ma...
506 Kč
Koupit teď

Ad

DOMÁCÍ

 

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře.

Děkujeme!

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2022 SENÁTNÍ VOLBY 2022 PREZIDENTSKÉ VOLBY 2023 ČÍNSKÝ VLIV V ČESKU VZDĚLÁVÁNÍ POČASÍ

Domácí, Vývoj
Aktualizováno před 12 hodinami

Nejvíce zastupitelských křesel tradičně získala různá sdružení nezávislých kandidátů. Ze stran byli

nej�spěšnější lidovci, ODS, STAN, ČSSD a  ANO. Ve městech se nejvíce dařilo ANO, vyhrálo v sedmi

krajských městech. V Praze, Brně nebo Českých Budějovicích pak vyhrála ODS nebo jí vedené koalice.

Podívejte se na podrobné výsledky voleb do obecních zastupitelstev.

Komunální volby 2022

Mukařov
Zpět na celou ČR

Zvolení zastupitelé
Zvolení zastupitelé jsou řazeni podle získaného počtu hlasů.

POŘADÍ KANDIDÁT KANDIDÁTNÍ LISTINA

1. Rudolf Semanský Sdružení kandidátů Mukařov, Srbín, Žernovka

2. Petr Březina Sdružení kandidátů Mukařov, Srbín, Žernovka

3. Přemysl Zima Sdružení kandidátů Mukařov, Srbín, Žernovka

4. František Polesný Sdružení kandidátů Mukařov, Srbín, Žernovka

5. Kateřina Čadilová Sdružení kandidátů Mukařov, Srbín, Žernovka

6. Petr Doležel Sdružení kandidátů Mukařov, Srbín, Žernovka

7. Marek Podroužek Sdružení kandidátů Mukařov, Srbín, Žernovka

8. Hana Zákoucká SPOLEČNĚ s TOP 09 pro lepší MUKAŘOVSKO

9. Ondřej Jakob SPOLEČNĚ s TOP 09 pro lepší MUKAŘOVSKO

10. Jana Novotná ZVON

11. Tomáš Kouba SPOLEČNĚ s TOP 09 pro lepší MUKAŘOVSKO

12. Ondřej Bouzek ZVON

13. Pavel Kvasnička SPOLEČNĚ s TOP 09 pro lepší MUKAŘOVSKO

14. Jaroslav Kadeřábek ZVON

15. Pavel Mádr Sdružení nezávislých kandidátů s podporou Svobodných

Začněte psát a vyberte z nabídky obcí

Sečteno: 100 % / Volební účast: 57.21 %

Sdružení kandidátů Mukařov, Srbín,
Žernovka

44,85 %

SPOLEČNĚ s TOP 09 pro lepší
MUKAŘOVSKO

22,85 %

ZVON 21 %

Sdružení nezávislých kandidátů s
podporou Svobodných

11,3 %
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Zobrazit méně zastupitelů

Mohlo by vás zajímat

Výsledky všech obcí v jedné velké mapě. Ukazuje, jak volili sousedé i okolní vesnice

Komunální volby 2022: Ve městech
nejčastěji vítězí ANO, v Praze a Brně
dominuje Spolu

   Sdílet infogra�ku  To se mi líbí

UKRAJINA ZPRÁVY NÁZORY SPORT VIDEO LIFESTYLE AKTUÁLNĚ+MENU

Zastupitelstvo pro příští čtyři roky tak bude 
nově čtyřbarevné a do chodu obce bude moci 
promluvit více hlasů. Celková volební účast 
dosáhla v naší obci 57,21 %, což je o necelých 
pět procent méně, než ve volbách v roce 2018, 
avšak vysoko nad letošním republikovým prů-
měrem, který činil pouhých 46 %. 

„Volit jsem letos byla, stejně jako si nenechám 
ujít jakékoliv jiné volby, pokud zrovna nejsem 
mimo republiku. Nejsem si teď jistá, ale myslím 
si, že Mukařov má již několikáté volby nadprů-
měrnou volební účast. Může to být souhra více 
faktorů, ale dle mého v obci žije i hodně inteli-
gentních lidí, kteří vědí, že každý hlas se počítá 
a i jeden hlas může něco změnit. I tak máme 
stále ještě rezervy a je zde spousta příležitostí, jak 
i ty zbylé voliče přimět k volbám jít,“ podělila se 
o své pocity po vhození volebního lístku do 
urny paní Markéta z Mukařova. 

 Štěpán Januszek
šéfredaktor

KANDIDÁTNÍ LISTINA KANDIDÁT VĚK HLASŮ (abs. / v %)

1. SK Mukařov, Srbín, Žernovka Rudolf Semanský 54 552 / 7,80 %

2. SK Mukařov, Srbín, Žernovka Petr Březina 53 537 / 7,59 %

3. SK Mukařov, Srbín, Žernovka Ing. Přemysl Zima 43 527 / 7,44 %

4. SK Mukařov, Srbín, Žernovka František Polesný 64 527 / 7,44 %

5. SK Mukařov, Srbín, Žernovka PhDr. Kateřina Čadilová 58 526 / 7,43 %

6. SK Mukařov, Srbín, Žernovka Ing. Petr Doležel 51 520 / 7,35 %

7. SK Mukařov, Srbín, Žernovka Marek Podroužek 41 510 / 7,20 %

8. SPOLEČNĚ s TOP 09 Ing. Hana Zákoucká 54 360 / 9,98 %

9. SPOLEČNĚ s TOP 09 Mgr. Ondřej Jakob 47 320 / 8,87 %

10. ZVON PaedDr. Jana Novotná 58 317 / 9,56 %

11. SPOLEČNĚ s TOP 09 Tomáš Kouba 44 281 / 7,79 %

12. ZVON Ing. Ondřej Bouzek 39 262 / 7,90 %

13. SPOLEČNĚ s TOP 09 Ing. Pavel Kvasnička 50 251 / 6,96 %

14. ZVON Bc. Jaroslav Kadeřábek, DiS. 27 245 / 7,39 %

15. SNK s podporou Svobodných MVDr. Pavel Mádr CSc., MBA 59 174 / 9,76 %

celkem 15 členů zastupitelstva 
Obce Mukařov
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Pár slov starosty k výsledkům komunálních voleb
Z obecního úřadu / Poděkování

Poděkování mukařovskému domovu  
pro seniory
Chtěla bych poděkovat ředitelce A. Hankové, sociálnímu pracov-
níku M. Dvořákovi, vedoucí přímé péče p. B. Velkové a M. Kuklové, 
všem sestřičkám a celému týmu Domova pro seniory kardinála 
Berana v Mukařově za jejich péči, citlivý přístup, starost o svěřené 
seniory, kteří jsou v domově ubytováni. 

Pro zpestření jejich pobytu seniorům pořádají výlety, zahradní 
slavnosti, kulturní a společenské akce. V zrekonstruované kapli 
se také mohou zúčastnit zde konaných mší. Za to patří všem 
zaměstnancům velké poděkování.
  

J. Pokorná, Mukařov

Vážení spoluobčané,
 
komunální volby skončily, a před námi je další čtyřleté 
období. Jsem si jist, že téměř všichni nově zvolení 
zastupitelé jsou připraveni a ochotni pracovat pro 
rozvoj obce a spokojenost našich občanů, a na spo-

lupráci se těším.
Volební účast v naší obci byla 57,21 %, a proto chci této příleži-

tosti využít k tomu, abych poděkoval všem voličům, kteří k volbám 
přišli. Jménem našeho sdružení chci pak poděkovat voličům, kteří 
dali ve volbách hlas našemu Sdružení kandidátů Mukařov, Srbín, 
Žernovka a s velkou pokorou děkuji za preferenční hlasy, které jsem 
obdržel já osobně. Vedle závazku, se kterým tento výsledek vnímám, 
si troufám odhadovat, že je to i vyjádření spokojenosti s naší prací 
při vedení a správě našich obcí.

Výsledky komunálních voleb ale nutí i k zamyšlení. Nelze si ne-
všimnout odlivu našich voličů k jednomu z nově vzniklých sdružení, 
a my bychom se měli zamyslet nad tím, proč se tak stalo. Na druhou 
stranu, v nadcházejícím volebním období chceme dál smysluplně 
spolupracovat s každým, kdo o to bude stát, ale měli bychom také 
vidět, že některá předvolební témata nejsou pro většinu voličů až 
tak palčivá, aby jejich podporu vyjádřili vyšším podílem hlasů.

Závěrem mi dovolte poděkovat naší volební komisi, která svůj 
úkol zvládla v nových prostorech školy na výbornou a na Mukařov 
v rekordně krátké době zpracovala výsledky voleb.

Děkuji všem a přeji vám klidné podzimní dny.

Rudolf Semanský
starosta obce

starosta@mukarov.cz

O čem se jednalo na zářijovém zasedání 
Zastupitelstva obce Mukařov
Poslední zasedání Zastupitelstva obce Mukařov ve volebním období 
2018–2022 mělo na programu celkem 12 bodů, z nichž diskuse 
o situaci v Základní škole Mukařov, původně zařazená v poslední 
bodě, byla pro množství přítomných hostů předřazena jako první. 
Po zprávě Rady obce, která rekapitulovala změny ve škole od dubna 
2021 a je zveřejněná na webu obce, zastupitelé diskutovali o dopi-
su, v němž se anonymní skupina zaměstnanců školy (zastoupená  
27 čárkami) obrátila prostřednictvím zastupitele Bc. Douši na obec 
se stížností na pracovní podmínky v ZŠ Mukařov. V diskusi vystoupily 
přítomné učitelky i zástupci rodičů, kteří zpochybnili jak to, že by 
za dopisem stálo skutečně 27 zaměstnanců, tak i to, že je ve škole 
špatná atmosféra a zaměstnanci se mají důvod obávat vystoupit 
s kritikou. Jednotlivé kritizované kroky a opatření pak vysvětloval 
i sám ředitel školy Mgr. Kohoutek. Diskutovalo se i o možnosti 
objektivně ověřit klima ve škole nezávislým průzkumem.

V dalším jednání zastupitelé vyslechli prezentaci kronikářky obce 
Ing. Dany Navrátilové a schválili nákup tří kusů radarů s identifi-
kací vozidel pro Srbín a Žernovku v hodnotě 321.240 Kč bez DPH 
a opravu rozpočtové úpravy č. 3, která zvyšuje rezervu rozpočtu 
na 3.303.907,33 Kč. Byla schválena i smlouva o převzetí vodovodu 
v ulici Do Vrchu do majetku obce a změnový list projektu kanalizace, 
který zahrnul vícepráce vynucené změnou stavby čistírny odpadních 
vod, a dále nově doplněné domovní přípojky a opravy komunikací. 
Celková cena dodatku ke smlouvě o dílo činí 20.469.090,22 Kč 
bez DPH, díky plánované rezervě a méněpracem ale nedochází 
k navýšení celkových nákladů projektu. Navíc navýšení počtu od-
kanalizovaných domácností zaručuje naplnění kritéria přijatelnosti 
pro poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí.  (KCa)
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Víte, kolik máte EKO bodů?
Už potřetí nás čeká vyhodnocení Motivačního a evi-
denčního systému pro odpadové hospodářství. Nárok 
na slevu z motivačního systému má už 83 % domác-
ností a rekreačních objektů – tj. všechny, které ode-
vzdávají tříděný plast nebo papír (do nádob nebo 
pytlů). Roste i počet uživatelů systému, kteří se do 

něj aktivně přihlašují (v posledním roce 53 %), přibylo i stanovišť 
s vyplněným odpadovým dotazníkem (51 %) a potvrzenou inven-
turou (46 %). Vyplněný odpadový dotazník je podmínkou získání 
odpovídající slevy v případě, že produkujete extrémně málo odpadu 
(týká se například rekreačních objektů užívaných pouze sezónně).

Až do konce listopadu je nyní možné zkontrolovat, zda údaje ve 
vašem účtu odpovídají skutečnosti (tj. máte uvedené správně osoby, 
nádoby i načtené svozy), a tím se ujistit, že máte správně přidělené 
EKO body. Ty se vám vrátí ve formě slevy z poplatku na příští rok. 
Částky, které nyní vidíte v odpadových účtech, jsou orientační, pro-
tože jsou počítané z poplatku a hodnoty EKO bodu pro rok 2022. 
O hodnotách pro rok 2023 rozhodne zastupitelstvo v prosinci.

V případě, že zjistíte jakékoli nesrovnalosti, pište na e-mail 
odpady@mukarov.cz. Pokud nemáte přístup k internetu, může-
te požádat o kontrolu účtu telefonicky na 323 660 246, případně 
i osobně na obecním úřadě.

Kateřina Čadilová 
místostarostka 

katerina.cadilova@mukarov.cz
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Poděkování rodičům
Vážení rodiče, milé děti, doufáme, že už jsou za námi prvopočáteční 
strasti umělecké výuky a tvorba rozvrhů, problémy jsou vyřešeny a že 
už všichni všechno víte a výuka se krásně rozbíhá.

Děkujeme vám za trpělivost a pochopení. V Mukařově ZUŠ Říčany 
s výukou začíná a první rok je vždy pro všechny z nás velmi náročný.
Snažili jsme se rodičům poskytnout co nejvíce informací, ale je po-
chopitelné, že některé informace mohly být špatně pochopeny nebo 
nedočteny nebo představa rodičů o výuce byla zcela jiná. Byli a jsme 
tu pro vás a doufáme, že jsme všechny otázky zodpověděli a všechny 
problémy se podařilo vyřešit.

Poděkování ZŠ Mukařov
Také bychom moc rádi poděkovali panu řediteli ZŠ Mukařov 
Mgr. Lukáši Kohoutkovi, paní zástupkyni Mgr. Janě Kárníkové 
a všem zaměstnancům ZŠ v Mukařově za skvělý a obětavý přístup 
k problematice naší výuky umělecké školy v ZŠ. 

I když chápeme, že naše výuka je pro vedení základních škol 
vždy oříškem, nikdy jsme se zde nesetkali s nepochopením 
a péče o nás je v ZŠ opravdu skvělá. Děkujeme a moc si toho  
vážíme! 

První mezinárodní projekt tohoto školního roku
A jak jsme vás v minulém čísle Mukařovského zpravodaje informo-
vali, máme letos v plánu mnoho aktivit, a to i aktivit mezinárodních.
Na základě úspěchů našich žáků byli muzikanti naší školy vybráni 
Středočeským krajem k účasti na mezinárodním projektu mladých 
hudebníků ze čtyř partnerských regionů.

Od 5.–9. října 2022 se sejde šest účastníků z regionů ze středních 
Čech, Opole (Polsko), Bourgogne-Franche-Comté (Francie) a asi  
15 hudebníků z Německa a nastudují v Montabauru spolu s di-
rigentem Tobiasem Simonem Holbergovu suitu Edvarda Griega 
a předvedou tuto skladbu na koncertě v Mohuči a v Trevíru.

Naši školu v tomto projektu budou reprezentovat hous-
listé Magdaléna Podlucká ze třídy paní uč. Jitky Adamusové  
a Adéla Hobzíková a Jakub Kudibal z houslové třídy paní uč. Hany 
Kutmanové. Violoncellovou třídu budou reprezentovat Kateřina 
Soldátová a Lukáš Kohoutek ze třídy pana uč. Ondřeje Cibulky. 

V Mukařově máme také pár šikovných houslistů, tak třeba za pár 
let budou naši školu reprezentovat právě oni. Tak ať se projekt vydaří!

Markéta Sinkulová,
kulturně-programový pracovník ZUŠ Říčany

www.zusricany.cz

Ze života obce

V Mukařově otevřela svou pobočku ZUŠ Říčany

Adéla Hobzíková a její absolventské vystoupení s orchestrem ZUŠ Foto: ZUŠ Říčany
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Vážení čtenáři!

Doba vysokých cen energií nás neopouští a s přicházející zimou je dobré se zamyslet, kde je možné najít nějaké ty úspory. Ve spolupráci 
se Středočeským krajem jsme pro vás připravili grafický seriál s tipy, které vám mohou pomoci ušetřit menší či větší obnos peněz 
v rodinném rozpočtu. Jsou to tipy pro všední dny – praktické, jednoduché a nijak zvlášť „bolestné“. 

S ohledem na to, že ne každá domácnost splňuje podmínky pro některou z vládních pomocí proti vysokým cenám energií, můžeme 
tuto nelibou situaci pojmout také jako příležitost. Příležitost více systematicky uvažovat nad svou osobní spotřebou a spotřebou 
svého okolí. Časem třeba zjistíme, že jsme spoustu věcí doma dělali neuváženě či zbytečně, třeba jen z obyčejné pohodlnosti. 

Ještě než si prohlédnete naše tipy, zkuste si vybavit, zda jste již ve svém bytě či domě vyměnili klasické žárovky s wolframovým 
vláknem za kompaktní úsporné zářivky, jejichž až 80% úspora elektrické energie je základním kamenem úspor v domácnosti.  

Teplotu v ledničce stačí 
nastavit na 5 až 7 °C. Díky 
tomu roční spotřeba klesá 
až o 100 kWh a úspora je 

tedy až 910 Kč* ročně. 

Pravidelným odmrazováním 
klesá roční spotřeba lednice 

a mrazáku až o 50 kWh? 
Námraza zvyšuje spotřebu 

o desítky procent. Pravidelným 
odmrazováním můžete ušetřit 

až 455 Kč* ročně.

Spotřebiče v pohotovostním 
režimu spotřebovávají 

energii neustále. Například 
když stolní PC zcela vypnete 

namísto “uspání” na 12 hodin 
denně, ušetříte dle typu přístroje 

v průměru za rok i 66 kWh, 
tedy až 600 Kč* ročně.

Tablet spotřebuje v průměru 
zhruba o 70 % méně energie 

při běžném používání než 
stolní počítač. Při dvouhodi-

novém brouzdání po 
internetu denně je rozdíl 

okolo 110 kWh za rok, 
tedy až 1 000 Kč* ročně.

Máte lednici u sporáku nebo 
u topení? Přemístěte ji jinam. 

Každý stupeň navíc 
v prostředí okolo lednice 

zvyšuje její spotřebu zhruba 
o 4 %. Při rozdílu 5 °C je to 
úspora zhruba 400 kWh za 

rok, tedy až 3 644 Kč* ročně.

Vařte na správné velikosti 
plotýnky. Rozdíl mezi velkou 
a malou plotnou může být 
až 1800 W. Při hodinovém 

vaření jednou týdně na malé 
místo velké plotně vzniká 

úspora zhruba 90 kWh ročně, 
tedy asi 820 Kč*. Při vaření 
ušetříte i zakrýváním hrnců 

pokličkou.

* Při průměrné spotřebitelské ceně elektřiny 9,11 Kč za 1 kWh (ke konci srpna 2022), zdroj: www.setrim.cz, www.eon.cz, www.cez.cz

JAK UŠETŘIT ZA ELEKTŘINU I

Teplotu v ledničce stačí 
nastavit na 5 až 7 °C. Díky 
tomu roční spotřeba klesá 
až o 100 kWh a úspora je 

tedy až 910 Kč* ročně. 

Pravidelným odmrazováním 
klesá roční spotřeba lednice 

a mrazáku až o 50 kWh? 
Námraza zvyšuje spotřebu 

o desítky procent. Pravidelným 
odmrazováním můžete ušetřit 

až 455 Kč* ročně.

Spotřebiče v pohotovostním 
režimu spotřebovávají 

energii neustále. Například 
když stolní PC zcela vypnete 

namísto “uspání” na 12 hodin 
denně, ušetříte dle typu přístroje 

v průměru za rok i 66 kWh, 
tedy až 600 Kč* ročně.

Tablet spotřebuje v průměru 
zhruba o 70 % méně energie 

při běžném používání než 
stolní počítač. Při dvouhodi-

novém brouzdání po 
internetu denně je rozdíl 

okolo 110 kWh za rok, 
tedy až 1 000 Kč* ročně.

Máte lednici u sporáku nebo 
u topení? Přemístěte ji jinam. 

Každý stupeň navíc 
v prostředí okolo lednice 

zvyšuje její spotřebu zhruba 
o 4 %. Při rozdílu 5 °C je to 
úspora zhruba 400 kWh za 

rok, tedy až 3 644 Kč* ročně.
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JAK UŠETŘIT ZA ELEKTŘINU I
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Ač předpověď počasí věštila další propršenou akci, na letošní Koloběžkiádu se nakonec usmálo štěstí, a dokonce i trochu slunce. Nejisté 
a nezvykle chladné počasí ale zřejmě způsobilo, že se na start postavily pouze necelé dvě desítky závodníků v kategoriích od nejmenších 
až po dospělé. 

Jezdilo se po Příčné ulici před Kulturním a komunitním centrem, kde bylo zázemí s občerstvením, a na fotografiích je znát, že závodníci 
do toho šli s maximálním nasazením. Cenu útěchy dostali všichni účastníci, první tři v každé kategorii pak diplomy a dárky. Akci organi-
zovalo Mukařov-sko s podporou TJ Sokol Mukařov a restaurace U kostela. Všem závodníkům i pomocníkům moc děkujeme!

Kateřina Čadilová, Mukařov-sko

Ze života obce

Mukařovská koloběžkiáda vyšla na výbornou
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Září – ve školce se nám daří
Je prvního září a začal nový školní rok. Vyzdobená, nablýskaná školka 
otevřela vlídnou náruč novým dětem i těm, které se po prázdninách 
vracely zpět do svých tříd. Všichni jsme se na sebe těšili. Nové děti si 
zatím zvykají na nové prostředí, na třídu i na paní učitelky. Některým 
dětem výskot ostatních při hře nedělá dobře, jiné děti se s chutí 
přidají a užívají si shledání s kamarády.         

Také školková zahrada přivítala své kamarády posečeným trávní-
kem a opravenými hracími prvky. Na pískovišti vyrostly nové tunely 
a města. A bylo zde zase veselo, po pěti týdnech smutného ticha.

Už jsme s dětmi stihly minulý týden nakrmit i kačenky v rybníce 
a proběhnout se pod hrází. Děti nasbíraly nějaké klacíky, kamínky 
a šišky na podzimní tvoření. V polovině září začaly po deštích růst 

houby, a tak jsme se s malými houbaři vypravili do lesa. Výstavku 
s houbovými exponáty si mohou všichni prohlédnout na okně 
schodiště ke třídě Ježků. 

Jsme jen krátce po začátku školního roku, na zážitky a radost 
máme celý rok. Už se moc těšíme na divadla, ateliéry, tradiční svátky, 
karnevaly a soutěže. 

O všem, co u nás v Mateřské škole Mukařov chystáme, vás bude-
me celý rok informovat. Tedy na shledanou v dalším čísle zpravodaje. 

Příjemný konec léta a slunný podzim  
za Mateřskou školu Mukařov  

přeje Dana Horáková

Kulturní a komunitní centrum Mukařov 
Příčná 61,  Mukařov 251 62  
Ing. Pavlína Srnová, tel.: 776 699 837               
e-mail: pavli@srna.info, www.kkcm.cz 

PODZIMNÍ BAZÁREK 
V SOBOTU 15. 10. 2022 
od 9.00  do 11.00 hodin 

(prodávající již od 8:15 hodin) 
  

 
Dětské oblečení, obuv, sportovní 

potřeby, hračky, hry… 

VSTUP VOLNÝ               
Registrace prodávajících nejpozději do 10. 10. 2022 

(počet prodejných míst je omezen, přihlaste se včas!) 

Registrační poplatek pro prodávajícího je 50 Kč. 

Těšíme se na Vás! 

 

14. a 20.10. 2022 
V KULTURNÍM A KOMUNITNÍM CENTRU 

MUKAŘOV 

ZDARMA 
EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ  
MS OFFICE (NEJEN) 

PRO PEDAGOGY 
ČAS: od 9 - 14 hodin, hlídání dětí v době konání 
kurzu zajištěno 
Délka kurzu: 2 X 5 hod, kapacita: max. 8 osob 
 

Rezervace místa vč. zajištění hlídání dětí:  
Ing. Petry Houdkové: tel. 602 361334 
mc@kkcm.cz (přihlašte se co nejdříve, nabídka je omezená)  

Na tento kurz je třeba si donést svůj vlastní notebook.  
Kurz zdarma je nabízen v rámci projektu: Mentorinkem ke změně    

Více informací o projektu a koordinátor projektu:  

PhDr. Jana Kumprechtová tel. 601 381888 

www.remisvit.cz      - sekce projekty OPZ 

CO SE NA KURZU 
NAUČÍTE? 

 
 
 

  
praktické 
využití 
nástrojů    
MS Office 
(Word, 
Excel, 
PowerPoint, 
Outlook) 
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Navštivte oficiální  
facebookovou stránku obce –

facebook.com/Mukarov

Kalendář akcí KKCM / říjen–listopad 2022

 � 15. 10. 9–11 hod. Podzimní bazárek  

 � 19. 10. 18–20 hod. Pěstování subtropického ovoce 
           Beseda s Jakubem Černým

 � 23. 10. 15–17 hod. Dýňování & Drakiáda

 � 4. 11. 17–18:30 hod. Mukařovský lampioňák  

Galerie STARÁ ŠKOLA / říjen 2022
 � 2.–29. 10. Jen tak – pro radost

         Prodejní výstava fotografií Lenky Dudové

 

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

Subtropické ovoce
S  JAKUBEM ČERNÝM

o pěstování 
v našich

podmínkách

živá beseda s přenosem na YouTube 
Neplodí vám fíkovník? Chcete sklízet vlastní kiwi? 
Změna klimatu, nové odrůdy a pěstitelské postupy nám
umožňují pěstovat nové a nevídané ovoce. 

Středa 19. 10. 2022  od 18. hodin 
v Obecní knihovně 
a také online i ze záznamu 
na https://youtu.be/P9zpFJGpTZ0

Z důvodu omezeného počtu míst k sezení
doporučujeme rezervaci na kavarnicka@kkcm.cz

Prodejní výstava fotografií
Lenka Dudová

„Jen tak – pro radost“

2. 10. – 29. 10. 2022  
Galerie Stará škola

Otevřeno:
pondělí: 13–18 hodin

úterý: 9–12, 13–16 hodin
středa: 13–18 hodin
sobota: 9–12 hodin

Příčná 11, Mukařov (naproti poště)
www.galerie-stara-skola.cz

PRODEJ JABLEK OTICE
JABLKA Z NAŠICH SADŮ

ING. JAN JANOVSKÝ
OTICE 4, 25163 STRANČICE

PRODEJNÍ DOBA:
PO–SO 8.00 – 17.00 HOD.
NEDĚLE A SVÁTKY ZAVŘENO

AKTUÁLNÍ NABÍDKA:
www.jablkaotice.cz
info na tel. 722 569 749


