
Dne 25. října 2022 proběhlo ustavující  
zasedání Zastupitelstva obce Mukařov 
pro volební období 2022–2026. 

Funkci starosty bude nadále zastávat  
Rudolf Semanský a místostarostou zůstá-
vá také Ing. Přemysl Zima. Pozice druhého 
místostarosty byla v zájmu zeštíhlení úřadu 
zrušena. 

V Radě obce zasednou kromě dvou 
již jmenovaných Ing. Petr Doležel, Marek 
Podroužek a František Polesný. Všichni byli 
zvoleni za „Sdružení Mukařov, Srbín, Žer-
novka“. Účast na práci Rady obce jedním 
místem radního byla nabídnuta druhému 
a třetímu uskupení podle výsledků voleb, 
protože ale zástupci „Společně s TOP 09“ 
neměli o tento formát zájem, zůstalo celé 
vedení obce jednobarevné. 

Své předsedy a členy mají i výbory zastupitelstva, jejich názvy a zaměření se od minulého období nepatrně liší. V následujících letech 
budeme mít v Mukařově tyto výbory: finanční, kontrolní, stavební, školský, kulturní, výbor pro dopravu a bezpečnost a výbor pro životní 
prostředí. Agenda veřejného pořádku bude rozdělena podle konkrétní oblasti mezi Radu obce a jednotlivé výbory, sociální tematika bude 
svěřena komisi Rady obce. Jmenovité složení výborů je publikováno také na www.mukarov.cz. 

Kromě ustavení všech potřebných orgánů mělo první zasedání zastupitelstva na programu i běžnou agendu. Pověřilo starostu  
uzavřením kupní smlouvy na vodohospodářskou infrastrukturu v ulici Na Kopci, schválilo změnu stavby budoucí ČOV na Srbíně v zájmu 
prodloužení životnosti zejména elektronické technologie, a k podpisu doporučilo také smlouvu o rozvoji území BV31 a 32 v Žernovce. 
Na zastupitelstvu zazněla i informace z Rady obce o fungování mateřské školy v minulém školním roce. (KCa)

Mukařov  Srbín  Žernovka
www.mukarov.cz
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Recept na podzimní splíny v Ladově kraji
Ze života obce

I v listopadu vám přinášíme tipy, kde se mů-
žete proběhnout, jak obstarat milý vánoční 
dárek, a navíc prozradíme, co je ve svazku 
obcí Ladův kraj nového.

Sedmý ročník běžeckého seriálu Pohár 
Ladova kraje je v plném proudu. Pokud jste 
s námi ještě neběželi, můžete to zkusit už 
v sobotu 12. listopadu na Svatomartinském 
běhu v Kunicích na zámku Berchtold. Regist-

race je možná on-line na webu zámku nebo 
osobně hodinu před startem (9:00) na nádvo-
ří. Běží se okruhy 5,5 km a 11 km. Kdo není 
zrovna běžec, může si udělat procházku po 
okolí či strávit čas v areálu zámecké zahrady. 
Odměnou všem pak může být svatomar-
tinská husa na talíři v místní restauraci. Ani 
v prosinci se soutěžního běhání nemusíte 
vzdát, v sobotu 3. 12. jste zváni na Mikulášský 
lesní běh do Struhařova u Mnichovic. 

Zástupci svazku 25 obcí do Ladova kraje 
přizvali od října novou posilu. Do manažerské 
funkce byla radou svazku z 22 uchazečů vy-
brána PhDr. Kateřina Čadilová. Už nyní se 
těší na výzvy starostů, kteří mají zájem nejen 
o zvelebování lokálních turistických i cykli-
stických tras, jejich postupné propojování 
a prodlužování v rámci celého mikroregio-
nu. Nová manažerka bydlí v Mukařově a se 
svazkem Ladův kraj  spolupracovala již dříve 
jako místostarostka této obce. 

Stejně jako starostové mají před sebou 
nové období na radnicích, tak i Ladův kraj 
vstupuje do další  etapy svého působení. Nové 
informace ze svazku vám přineseme opět 
v prosinci, sledujte web www.laduv-kraj.cz, 
přejeme všem pohodový listopad! 

Hanka Bolcková, specialista na komunikaci 
s veřejností, akce a partnerství

Kateřina Čadilová je novou tajemnicí 
a manažerkou svazku obcí Ladův kraj

V průběhu října navštívili knihovnu žáci 2. tříd základní školy. S dětmi 
jsme debatovaly o pohádkách – co patří do klasických pohádek, 
jak takové pohádkové příběhy dříve vznikaly a šířily se mezi lidmi. 

Děti vyjmenovaly pohádkové postavy, které samy znají, a ně-
které další jsme si promítly na plátně a společně je pojmenovávaly.

Společně jsme přečetli pohádku O Otesánkovi z knížky – Koho 
sežere vlk? od Ester Staré a Milana Starého, která nabízí dvě mož-
nosti, jak se příběh může vyvíjet, což bylo pro děti zpestřením četby.

Na závěr jsme hledaly v knihovně rozkutálené korálky, které 
poztrácela princezna, a po této malé rozcvičce jsme se rozloučily.

V listopadu čtenáře také čeká mnoho knižních novinek pro děti 
i dospělé. Některé tituly si můžete vypůjčit i v elektronické podobě 
z pohodlí domova.  Petra Houdková, knihovnice

Aktuality z mukařovské knihovny

Chtěla bych poděkovat dnes již bývalé místo- 
starostce PhDr. Kateřině Čadilové za její 
neúnavnou a smysluplnou práci pro Obec  
Mukařov. Mrzí mě, že tak pracovitý, empatický, 
poctivý a vzdělaný člověk z úzkého vedení naší 
obce odchází, ale v tomto směru to voliči evi-
dentně ovlivnit nemohli. Nezbývá mi nic jiného, 
něž popřát Katce hodně úspěchů v novém 
zaměstnání. Věřím, že Ladův kraj bude v jejích 
rukou velice rychle vzkvétat a hodně o něm 
uslyšíme. Já osobně jsem pod Katčiným vede-
ním s radostí pracovala několik let v Kulturním 
a komunitním centru Mukařov, v galerii Stará 
škola a na obci v oblasti kultury – vše mělo 
pevný řád a myšlenku, jak posouvat projekty 
dopředu. Jitka Čurdová
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Podstatou chytré vesnice nejsou ani tak jednotlivá „smart“ řešení, 
ale přístup k problémům, který je inovativní a nebojí se vystoupit ze 
zavedených schémat. Tedy lidsky řečeno, podívat se na to, co nás 
pálí, bez předsudků a z nového úhlu. 

Kreativní řešení pak už přijdou skoro sama, jak ukázala závěrečná 
konference projektu SMART RURAL 21, která se konala 17. a 18. 10. 
2022 v polských Sopotech. Mukařov zde dostal prestižní prostor mezi 
7 vybranými vesnicemi, z nichž každá měla 5 minut na prezentaci 
své „chytré“ strategie. Zatímco my jsme představili platební portál 
pro občany, odpadové účty, participativní projekty a aktivity pro 
teenagery, další obce doplnily celou paletu pestrých nápadů. 

Italskou alpskou vesnici Ostana se podařilo zachránit před prak-
tickým zánikem a nyní tu vzniká nová komunita v moderních domech 
s respektem k letité kulturní tradici a kulturními programy, z nichž 
nejpozoruhodnější jsou výtvarné workshopy s dětmi a mládeží, 
jejichž výsledkem je designová kolekce předmětů denní potřeby 
odvozená od amatérských kreseb místních divoce rostoucích květin.

Ve finské Raudammě museli školu oželet, ale v jejích prostorách 
vybudovali komunitní centrum, které poskytuje zázemí pro vzdělá-
vání i služby, a navíc pro děti založili mini zoo s trpasličími formami 
hospodářských zvířat, o kterou pečují dobrovolníci. 

V dánském Torupu využívají pro realizaci místních potřeb kro-
mě dotací i crowdfundingové sbírky a jako chytré řešení vymysleli 
„půjčovnu“ věcí a talentů – aplikaci, díky níž si můžete od souseda 
vypůjčit nářadí nebo vybavení, které vám zrovna chybí, nebo využít 
jeho znalostí.

V lotyšské Alsunze se vedle obnovy tradic šitím šatů inspirovaných 
místními tradičními kroji v době covidové pandemie soustředili na 
pravidelné on-line workshopy zaměřené na internet věcí pro místní 
ve věku od 13 do 40 let. Výsledkem byl projekt elektronické meteo- 
stanice, kterou si s pomocí odborníka sestavili a naprogramovali 
sami teenageři.

Na slovinské planině Sentviška Gora řeší zapojení mladých ma-
minek a seniorů, kteří nedojíždějí tak jako ostatní do údolí za prací 
nebo vzděláním. Již několik let pracují na realizaci mezigeneračního 
centra, které by mělo vzniknout v budově postavené před dvaceti 
lety jako budoucí škola, uvnitř ale nikdy nedokončené. 

A konečně řecký ostrov Kythera se může pochlubit projekty 
zaměřenými na monitorování vodovodní sítě, novými turistickými 
trasami a třeba i důmyslným zařízením, které pomůže vozíčkářům 
bezpečně se přepravit do moře bez dopomoci další osoby.

Jeden z nejvíce navštívených konferenčních workshopů se věnoval 
mládeži. Na něm koordinátorka mukařovského teens klubu Veronika 
Zemenová představila své zkušenosti s prací s teenagery a současně 
byla současně i zpravodajkou workshopu pro závěrečné plenární 
zasedání konference. Téměř 30 účastníků workshopu podpořilo její 
závěr, že je přirozené, když mladí lidé odcházejí z rodné vesnice, aby 
studovali a získali co nejvíce zkušeností, pro budoucnost venkova 
je ale zásadní, aby si k němu ještě jako děti vytvořili pevné pouto, 
které je bude v budoucnu motivovat k návratu, což díky chytrým 
technologiím přestává být utopie.

Témat, která spadají pod chytré vesnice, se probralo ještě mno-
ho, vedle k přírodě šetrného zemědělství byla často skloňována 
komunitní energetika nebo mobilita na venkově, což jsou oblasti, 
které rezonují i v Mukařově.

A mluvilo se pochopitelně i o financích, o něž jde vždy „až v první 
řadě“. O tom by měl být návazný projekt SMART RURAL 27, který 
by měl pomoci zajistit smysluplně zacílené finance pro jednotlivé 
komunity.

To, bez čeho se ale neobejdou určitě, jsou nadšení, chytří a novým 
myšlenkám otevření lidé. A přesně takové hledáme i v Mukařově, 
nejen na pozici dalšího koordinátora teens klubu, ale i všechny, kdo 
mají zájem projekt chytrého Mukařova posouvat dál.

Takže, pokud ve vás dříme skvělý nápad, nebo aspoň 
hlodá zvědavost, můžete se podívat web nebo FB projektu 
www.smartrural21.eu, nebo rovnou napsat na digi@mukarov.cz. 
Vítány jsou všechny názory a nápady, které vám dávají smysl!

Kateřina Čadilová,  
zastupitelka Obce Mukařov a manažerka svazku obcí Ladův kraj

V neděli 23. října se za krásného podzimního počasí konala již tra-
diční akce pro děti i dospělé Dýňování a drakiáda. Na místě se 
během odpoledne sešla dobrá stovka, ne-li víc rodičů se svými 
ratolestmi, aby si u místního dětského hřiště roztáhli deky a pustili 
se do dlabání dýní. Ty se daly zakoupit na místě od organizátorů, 
nebo donést vlastní. A byla radost koukat na všechny ty strašidelné 
dýňové obličeje.

Na přilehlém poli se pak proháněli všichni nadšenci do pouštění 
draků. Vítr foukal tak akorát a draci se při pouštění proháněli oprav-
du vysoko. V rámci doprovodného programu si mohly děti zajezdit 
na konících a samozřejmě se vyřádit na dětském hřišti. Opékaly  

se buřty, k dispozici bylo pro všechny také občerstvení – jablíčka, čaj, 
svařák a spousta úsměvů a dobré nálady. Těšíme se zase příští rok!

Štěpán Januszek

Ze života obce

I my jsme chytrý venkov 

V Srbíně se bavily děti při pouštění draků a dlabání dýní

Chytrý neboli smart telefon má dneska skoro každý, smart cities si asi dokážeme představit jako města budoucnosti, kde 
můžeme na každém kroku narazit na roboty nebo jinou formu umělé inteligence. Ale co je to chytrý venkov a chytré vesnice?
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Naše první společné setkání proběhlo v květnu 2022 a z původně 
malého projektu, který měl zasáhnout pouze malou skupinu žáků se 
vyvinul projekt, který výrazně zasáhne do letošního školního roku a do 
něhož se zapojí většina žáků a pedagogů ZUŠ Říčany.

Na konci září proběhla společná schůzka vedení a pedagogů ZUŠ 
Říčany s koordinátorkami projektu naší roční spolupráce. Setkání 
proběhlo ve Stavovském divadle a při té příležitosti byla podepsána 
smlouva o spolupráci. V současné době připravujeme velký přehled 
nabídky možností spolupráce a naše žáky a pedagogy čeká široké 
spektrum aktivit od spolupráce s hudebníky z ND, přes návštěvy 
různých představení spojených s tvůrčími dílnami, které jsou v ND 
velmi oblíbené, až po bojovky po prostorách ND. Myslíme, že to 
bude opravdu zajímavý rok.

Co společně připravujeme na listopad
BPM – představení moderního tance v Národním divadle

Krajina těla – představení v Laterně Magice

Národní divadlo hoří – interaktivní hra pro malé všeználky a opáčko 
dějepisu

3. listopadu od 19:30 v Koncertním sále Staré radnice – koncert Tria 
OctOpus ve složení Markéta Dominikusová – housle, Matyáš Keller 
(člen orchestru Národního divadla) – violoncello a Markéta Sinkulová 
– klavír. Vstup volný. Koncert navazuje na projekt Spolupráce s ND 
2022/2023.

Spolupráce s partnerskými regiony v německém 
Montabuaru je úspěšně za námi
Jak bylo již zmíněno v minulém článku, naši žáci smyčcového oddělení 
nás reprezentovali na mezinárodním projektu mladých hudebníků 
ze čtyř partnerských regionů, kde zastupovali Středočeský kraj. Měli 
možnost se seznámit se stylem výuky na prestižním hudebním 
gymnáziu v Německu, a i když byli věkově v orchestru nejmladší, 
s orchestrálními party se vyrovnali skvěle.

O tom svědčí i to, že vedení německého hudebního gymnázia 
má zájem o spolupráci s naší ZUŠ a připravuje se pokračování pro-
jektu koncertu právě v Říčanech. Poděkování patří paní učitelce Jitce 
Adamusové za organizaci celého projektu.

Markéta Sinkulová,
programový a kulturně-výchovný pracovník ZUŠ Říčany

Ze života obce

Spolupráce ZUŠ Říčany s Národním divadlem 
oficiálně zahájena

Rádi bychom vás pozvali na nadcházející 
listopadové akce
7. a 9. listopadu 2022 od 17:30 – Na co budu hrát? 
V koncertním sále Staré radnice Říčany – tradiční koncert pro naše 
péháváčky, kde představujeme všechny nástroje, které v ZUŠ 
vyučujeme. Koncert je to vždy pestrý a je na co se těšit! 

18.–20. listopadu 2022 – Středočeské PIANOFORTE 
Do Říčan přijedou mladí klavíristé z celého Středočeského kraje, 
vstup je volný.

Theodor Pištěk oslavil 90 let
V úterý 25. října oslavil 90. narozeniny bezesporu nejslavnější občan 
naší obce, malíř a filmový výtvarník Theodor Pištěk. Při neformálním 
setkání se starostou Rudolfem Semanským nejen vzpomínal, ale 
mluvil i o své současné tvorbě a výstavních projektech. Jeho slavná 
realistická díla představila právě končící velmi úspěšná výstava na 
zámku Hluboká, průřez méně známými pracemi od 50. let až do 
současnosti můžeme až do 20. 1. 2023 obdivovat v pražské Ville 
Pellé, kde vystavuje společně se svým synem Janem. Theodor Pištěk 
se narodil v roce 1932 do rodiny slavného stejnojmenného herce, 
malířské geny ale pravděpodobně zdědil po pradědečkovi z matčiny 
strany, Františku Ženíškovi, zatímco dědeček Julius, jeden z prvních 
propagátorů motorismu, mu předal vášeň pro rychlá kola a mo-
tory. Theodora Pištěka proslavila zejména spolupráce s režisérem 
Milošem Formanem (Amadeus, Valmont, Lid versus Larry Flynt), 
která mu přinesla filmového Oscara, a zakázka Václava Havla na 
návrh stále užívaných uniforem pražské Hradní stráže. V mládí vyšel 
z realismu, který postupně přetavil do svébytného fantaskního stylu, 

a v pozdějším období i do působivých abstrakcí. V jeho malířských 
dílech se vždy snoubila dokonalá technika s imaginací, průnik světa 
techniky a lidských tužeb, letů i pádů. I proto mají své místo v předních 
galeriích a jsou stále žádanější soukromými sběrateli.
 Text a foto: Kateřina Čadilová
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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.  

Víte, že snížením teploty na 
termostatu o 3 °C klesne 
spotřeba až o 3 900 kWh 
ročně? Ušetřit se takto dá 
až 35 529 Kč* ročně. Každý 

stupeň dolů ušetří 5 až 10 % 
nákladů na energie.

Víte, že klíčovým faktorem 
pro spotřebu praček je teplota 
vody při praní? Když pořídíte 

prostředky na praní při nižších 
teplotách vody a místo 90 °C 

nastavíte 60 °C, ušetříte 
až 25 % energie.

Zakrývání topného tělesa 
zvyšuje spotřebu energie. 

S nezakrytými radiátory se do 
místnosti dostává veškeré teplo, 
které topení vydává, a spotřeba 

energie je díky tomu nižší. 
V případě běžného domu 

se takto sníží spotřeba 
až o 200 kWh ročně, ušetříte 

tak až 2 000 Kč*.

Rychlé a intenzivní větrání 
šetří peníze. Místo trvale 

otevřené ventilačky se větrá 
naplno otevřeným oknem na 
5–10 minut. V běžném domě 

o výměře 150 m2 to ušetří 
až 2 200 kWh na vytápění 
za rok, tedy až 20 000 Kč*.

Při vaření čaje můžete 
významně ušetřit, když do 
konvice dáte jen potřebné 
množství vody. Spotřeba 

energie stoupne až třikrát, 
když místo čtvrt litru 

ohřejete celý litr.

Pokud máte bojler, 
stačí ohřev vody na teplotu 

50 až 60 °C. Snížením 
teploty se spotřebuje až 
o 520 kWh energie ročně 

méně, ušetřit tedy můžete 
ročně až 4 740 Kč*.

* 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, www.mpo.cz
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Akce pořádané SDH Žernovka v letošním roce
V letošním roce jsme se snažili navázat na 
úspěšný závěr loňského roku a k účasti na 
našich akcích oslovit více spoluobčanů, a to 
včetně těch nových, kteří by se mohli více 
začlenit do veřejného života v obci.

Za tím účelem jsme vedle plakátů a so-
ciálních sítí zvolili i osobní pozvání nebo 
alespoň doručení pozvánek do schránek 
všech domů. Je to sice mnohem náročnější 
na přípravu, čas a počty zapojených členů, 
ale výsledky to přináší, což je zřejmé z velmi 
slušné návštěvnosti.

Dále jsme se snažili do jednotlivých akcí 
zapojit nejen co nejvíce členů SDH, ale i dal-
ších spoluobčanů, což se podařilo. Nejen 
při přípravě a samotné organizaci akcí, ale 
zejména při úklidu, kde se zapojilo přes 50 
spoluobčanů mimo SDH.

Hasičský ples – 26. března 2022
Asi 80 účastníků, kapela, tombola; akci při-
pravili členové SDH Žernovka v počtu asi 12 
osob (pozvánky, vstupenky, šatna, tombola  
apod.).

Pletení velikonočních pomlázek – 
16. dubna 2022
Asi 20 účastníků, pruty, stuhy a výuka pletení; 

akci zajišťovali členové SDH Žernovka v počtu 
asi 6 osob (plakáty, pruty, ukázky).

Pálení čarodějnic – 30. dubna 2022
Asi 100 účastníků, májka, vatra; akci zajišťovali 
členové SDH Žernovka v počtu asi 12 osob 
(zdobení věnce, příprava májky a dřeva, vztyčo-
vání májky) a dobrovolníci na stavění májky.

Zajištění občerstvení na Mukařovské  
kecce, kontrolní bod u jezírka – 
28. května 2022
Akci pro návštěvníky zajišťovali členové SDH 
Žernovka v počtu asi 6 osob (nákup a dove-
zení materiálu, stavění stanu, občerstvení, 
zajištění dřeva a ohniště na opékání buřtů, 
razítkování kontrolního bodu).

Dětský den – 4. června 2022
Celkem asi 35 dětí s rodiči, naučná stezka 
2 km lesem, stanoviště, hry, opékání buřtů, 
dárky; večer kapela, asi 30 účastníků; akci 
zajišťovali členové SDH Žernovka v počtu asi 
10 osob (pozvánky, vstupenky, šatna, tom-
bola apod) a dobrovolníci v počtu 10 osob.

Úklid naší Žernovky – 1. října 2022
Zajištění kontejneru, pytlů a rukavic, určení 

tras sběru, sběrná stanoviště, odvoz odpadu, 
souběžně sběr železného šrotu a použitých 
spotřebičů, zajištění obědu; akci zajišťovali 
členové SDH Žernovka v počtu 8 osob (po-
zvánky, plakáty, zajištění rukavic a pytlů je-
jich výdej, svoz odpadu apod) a dobrovolníci 
v počtu 53 sběračů odpadů; večer kapela 
a zábavný program, asi 40 účastníků. 

Dýňování na Žernovce – 15. října 2022
Zajištění dýní, lžic, pytlů, fixek a svíček, od-
voz bioodpadu; akci zajišťovali členové SDH 
Žernovka v počtu cca 4 (plakáty, organiza-
ce na místě, úklid) a dobrovolníci v počtu 
4 osoby; na akci vydlabáno 45 dýní, celkový 
počet účastníků asi 110, zatím největší akce 
letošního roku.

Z výše uvedeného je zřejmé, že se nám 
letos daří tradiční akce nejenom pořádat, ale 
do jejich přípravy zapojovat i další obyvatele 
obce, což ve výsledku přineslo hojnou účast 
spoluobčanů a opakované vyslovení spoko-
jenosti s aktivitami SDH Žernovka.

František Průžek  
starosta SDH Žernovka

ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO

STROMU
Neděle

 27. 11. 2022
od 16 hodin

náves
 Mukařov

vánoční tvoření,
zpívání,

výstava betlémů,
adventní světlo

 z kostela

Pořádá Obec Mukařov
ve spolupráci s Římskokatolickou farností Říčany

a místními spolky

Divadelní spolek DIPONA a Obecní úřad Louňovice 
vás zvou na představení 

do hotelu U sv. Huberta v Louňovicích

MUKAŘOV
Za finanční podpory:

20. listopadu od 15.00 hodin                       vstupné 40 / 60 Kč

LOUŇOVICE

www.dipona.eu předprodej 
vstupenky@dipona.eu

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI

Dračí království
Divadlo Nahoď Praha
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Dary podzimu v MŠ Mukařov
V minulém článku jsem zapomněla napsat o novém odhlučnění 
akustickými deskami na stropě ve třídách Ježků a Berušek. Hodně 
se ulevilo uším našich dětí i uším nás učitelů. Veselé hry našich dětí 
už nám netrhají zvukovody. Betonové stěny komunistické výstavby 
škol a školek ztratily zesilovací efekt na zvuk na úroveň hlasitosti 
rockového koncertu. Rekonstrukce proběhla v době letního přeru-
šení provozu Mateřské školy Mukařov a po prázdninách jsme začali 
s výukou v klidu a tišeji. 

V letošním školním roce 2022/23 započala mukařovská škol-
ka spolupráci s Ekocentrem Vrátkov. Ekocentrum bylo založeno 
v roce 2021 k rozvoji a upevnění povědomí dětí o aktivitách ve-
doucích k ochraně přírody v údolí nivy říčky Šembery. Děti zde mo-
hou zkoumat přírodu pomocí pokusů, lesohrátek, lesních dílniček 

a tvoření. Návštěvy Ekocentra 
začnou zpočátku měsíce října 
pro všechny třídy. Na spoluprá-
ci se moc těšíme a o průběhu 
spolupráce budeme informo-
vat v dalším čísle zpravodaje.

S říjnem přišel i podzim. Při-
vítali jsme ve školce dravé ptáky 
i zimní spáče. Na dravé ptáky 
se děti moc těšily. Byly v úža-
su z největšího orla na světě, 
orla kamčatského. Orel krou-
žil vysoko nad našimi hlavami 
a střechou mateřské školy.  

Pan sokolník se bál, aby se jeho orel nevydal omylem na lov nějaké 
kočky domácí ze sousedství mateřské školy. Další návštěvou byl 
zimní spáč netopýr, byl ze záchranné stanice. Toho si mohly děti po 
krásném vyprávění paní ošetřovatelky o životě netopýrů v přírodě 
i na záchranné stanici pohladit.

Minulý týden se děti věnovaly zpracování ovoce a upekly štrůdl 
s jablky (na snímku níže). Vůně jablek a skořice se vinula po celé 
školce. Všem se sbíhaly sliny. Kousek štrůdlu nesly děti ochutnat 
domů rodičům a sourozencům. Maminky dostaly slib od dětí,  
že příště budou péct doma štrůdl samy.

Za Mateřskou školu Mukařov  
s pozdravem Dana Horáková
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Kalendář akcí KKCM /  
listopad–prosinec 2022

 � 24. 11. 18–20 hod. Kavárnička – tvoření 
adventních věnců  

 � 27. 11. 16–18 hod. Rozsvícení vánočního stromu   

 � 3. 12. 15–17 hod. Mikulášská besídka  

Galerie STARÁ ŠKOLA / listopad 2022
 � 1.–23. 11. Keramika

         Prodejní výstava manželů Sudových ze Srbína

 

 Korpusy a chvojí na místě k dispozici, 
 doporučujeme donést vlastní přízdoby

Středa 23. 11. 2022  od 18  hodin  
v KKCM, Příčná 61

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

Tvořivá kavárnička
S  VÝROBOU ADVENTNÍCH

VĚNCŮ

Nutná rezervace do 17.11.2022 na email:
kavarnicka@kkcm.cz  nebo na tel: 602 361 334 
z důvodu omezeného počtu míst k sezení

GALERIE STARÁ ŠKOLA 
MUKAŘOV UVÁDÍ

KERAMIKA
PRODEJNÍ VÝSTAVA MANŽELŮ
SUDOVÝCH ZE SRBÍNA

DOPLNĚNA O DÍLA MARTINA
BITALY ZE SRBÍNA VYTVOŘENÁ
GRAFICKOU TECHNIKOU 
LINORYTEM

1 .  -  23.  11 .  2022

Otevřeno: 
pondělí: 13-18 hodin 
úterý: 9-12, 13-16 hodin 
středa: 13-18 hodin 
sobota: 9-12 hodin 

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

Také letos vás zveme  
na adventní koncert oblíbeného 

dua. Letos se uskuteční  
30. listopadu od 18 hodin 
v mukařovském kostele  

Nanebevzetí Panny Marie. 

Vstupenky k dostání v místě 
konání před akcí.

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


