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Kdo jsme 

Dříve sdružení, nyní spolek 
Mukařov-sko, z.s. je spolek, jehož členové mají zájem o dění v Mukařově, Srbíně a 

Žernovce a chuť se aktivně zapojovat do celé řady různých činností. 

Činnost Mukařov-ska se řídí stanovami (k dispozici na www.mukarov-sko.cz), nejvyšším 

orgánem je valná hromada a navenek jej zastupuje tříčlenný výbor. 

Mukařov-sko vzniklo jako občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku na počátku 

roku 2006 z iniciativy občanů, kteří měli chuť změnit životní podmínky v místě svého 

bydliště. 

Zaměřilo se na činnosti, které sice spadaly do kompetencí tehdejšího zastupitelstva, ale 

nějak se nedostávaly na pořad dne (např. hrozba vracení dotace na plynofikaci obce). 

V činnosti pro obec mnozí z členů pokračovali a dosud pokračují jako zastupitelé nebo 

členové výborů obce. 

Od počátku roku 2006 Mukařov-sko vydává časopis "Mukařov-sko", který dlouho plnil roli 

obecního zpravodaje. 

Stejně intenzivně se Mukařov-sko sdružení od svého vzniku věnuje organizování 

volnočasových akcí. 

V roce 2007, vedeno potřebou organizačně sjednotit a posílit aktivity zaměřené na rodiny 

s dětmi založilo Mateřské centrum Mukařov-sko. V roce 2015 se volnočasové aktivity 

rozšířily do projektu Kulturního a komunitního centra. 

Mukařov-sko je jedním ze zakládajících členů MAS Říčansko. 

Mukařov-sko, z.s. je neziskovou organizací. Zdroje pro financování svých aktivit získává 

z členských příspěvků, ze sponzorských darů a z od uživatelů služeb kulturního a 

komunitního centra a případně z příjmů za reklamu, dále pak z dotací, např. obce Mukařov 

a z dotačních titulů Středočeského kraje, státní správy či fondů EU. 

Celkem mělo Mukařov-sko v roce 2017 deset členů – fyzických osob.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mukařov-sko se 
od svého 
založení snaží, 
aby Mukařov 
nebyl pouze 
noclehárnou, ale 
příjemným 
místem pro život. 

Mukařov-sko, z.s. 
   
Na dolách 4 
251 62 Mukařov 

www.mukarov-sko.cz 
info@mukarovsko.cz 
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Tři oblasti aktivit Mukařov-ska 
Činnost Mukařov-ska se v roce 2017 soustřeďovala na tři hlavní oblasti – volnočasové 

aktivity, projekt Kulturního a komunitního centra a práce v obecním zastupitelstvu. 

Volnočasové aktivity 
Mukařov-sko již tradičně organizuje v průběhu roku akce, jejichž cílem je nabídnout rodinám 

z Mukařova, Srbína a Žernovky možnost společně trávit volný čas a navázat na tradice 

našich předků.  

Na Smrtnou neděli jsme vynesli Moranu, v květnu uspořádali POchod POhádkovým 

LESem, v říjnu dýňování spojené s drakiádou, v listopadu Lampioňák a v prosinci 

mikulášskou besídku. Zapojili jsme se i do již tradičního rozsvěcení vánočního stromu a 

v Kulturním a komunitním centru uspořádali vánoční výstavu betlémů. 

Kulturní a komunitní centrum 
Do roku 2017 vstoupilo Kulturní a komunitní centrum se zavedenými aktivitami pro nejširší 

možnou škálu klientů, od maminek s nejmenšími dětmi, přes předškolní děti a školáky až po 

dospělé, včetně seniorů.  

Program běží od pondělka do pátku a často i o víkendech. Střídají se pravidelné kurzy a 

kroužky s jednorázovými besedami, přednáškami nebo tvořivými workshopy. Celkem bylo 

v roce 2017 otevřeno na 30 různých kroužků a kurzů, které navštěvovalo téměř 200 

pravidelných účastníků. 

Pravidelným programem je i Kavárnička každý poslední čtvrtek v měsíci, v níž se střídají 

besedy s promítáním filmů a tvořením. 

Kroužky a kurzy v KKCM vedou kvalifikovaní a zkušení lektoři, kteří spolupracují formou 

fakturace nebo na dohod mimo pracovní poměr. Množství různých aktivit v centru si 

vyžaduje práci koordinátorky zaměstnané na částečný úvazek.    

Obecní zastupitelstvo  

Ve volebním období 2014/2018 bylo za Mukařov-sko zvoleno 9 zastupitelů, včetně 

uvolněného starosty a místostarosty. Někteří další členové Mukařov-ska pracují ve 

výborech obce.  

Při zachování zdravých financí obce se v roce 2017 se podařilo mimo jiné dokončit 

významnou etapu vodovodu Region JIH, intenzifikovat čistírnu odpadních vod v Mukařově, 

dobudovat přechody pro chodce nebo chodník na Choceradské ulici a část chodníku na 

Pražské ulici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mukařov-sko 
realizuje 
v průběhu roku 
řadu akcí pro 
širokou veřejnost, 
koordinuje 
volnočasové 
aktivity 
v Kulturním a 
komunitní centru 
a podílí se na 
komunální 
politice prací 
v obecním 
zastupitelstvu 
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Náklady  

kancelářské potřeby 16 680  

DHM 2 268  

materiál pro programy 21 375  

opravy a udržování 821  

občerstvení na akcích pro veřejnost 15 567  

honoráře (lektoři) 282 340  

nájemné 24 000  

mzdy (lektoři, koordinátorky) 585 890  

sociální pojištění 43 750  

zdravotní pojištění 15 754  

zákonné pojištění 737  

jiné ostatní náklady 0  

poplatky bankovní 1 003  

pojištění odpovědnosti 2 945  

jiné ostatní náklady nedaňové 279  

Celkem 1 013 409 

  

Výnosy  

poskytnuté služby 42 050  

kurzovné (kroužky, kurzy) 706 686  

kurzovné (permanentky) 41 180  

jednorázové vstupy 80 680  

úroky 0  

ostatní výnosy (dary) 10 400  

přijaté ČP 1 300  

dotace obec 144 000  

Celkem 1 026 296 

  

Hospodářský výsledek 12 887  
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Kontaktní údaje 
 

název organizace Mukařov-sko, z.s.  

právní forma  zapsaný spolek  

sídlo      Na dolách 4, 251 62 Mukařov  

IČO       270 27 708  

datová schránka m42p9wg 

registrace subjektu  L 16538 vedená u Městského soudu v Praze  

bankovní spojení  2501038911/2010, 2101038912/2010  

statutární zástupce  Rudolf Semanský, PhDr. Kateřina Čadilová, Ing. Přemysl Zima 

telefon     + 420 608 047 196  

e-mail      info@mukarov-sko.cz  

webové stránky  www.mukarov-sko.cz  

 

 


