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➢ SLOVO ÚVODEM
Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do ruky první číslo
obecního zpravodaje. Naším cílem
je přinášet praktické informace,
poskytovat kulturní a společenské
zprávy z dění v obcích, informovat
o plánovaných projektech. Už rok
z dalšího čtyřletého období pracuje
nové zastupitelstvo obce. Snažíme
se obec rozvíjet a zkrášlovat.
Věříme, že to, co děláme je k jejímu
prospěchu, ale víme, že bez Vašeho
zájmu a pomoci toho nemůžeme
docílit.

Úřední hodiny OÚ:

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7:00-12:00
7:00-12:00
7:00-12:00
7:00-12:00
7:00-12:00

12:30 – 17:00
12:30 – 15:30
12:30 – 17:00
12:30 – 15:30
12:30 – 14:00

Úřední hodiny pošta:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00-10:00
8:00-10:00
8:00-10:00
8:00-10:00
8:00-10:00

13:00 – 16:00
13:00 – 16:00
14:00 – 17:00
13:00 – 16:00
13:00 – 16:00

➢ ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI
Počet částí:5- Mrákov, Starý Klíčov,
Smolov, Mlýneček, Nový Klíčov
Katastr. výměra: 33 830 878 m2
Nadmoř. výška: 459 - 462 m n. m.
Počet obyvatel: 1130 (k 1.1.2002)
Průměrný věk: 38,17
Nejstarší obyvatel: 95 let
(Marie Pavelcová)
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Knihovna otevřena ve středu 17:00 – 20:00
Knihovna Mrákov nabízí čtenářům 4 613 svazků
knih, z toho je 3 084 beletrie pro dospělé a děti, 1 219
svazků naučné literatury, vypůjčit si můžete
také časopisy. Knihy si lze vybírat a rezervovat
i elektronicky v on-line katalogu na stránkách:
https://knihovnamrakov.webk.cz/

Úr PRAKTICKÉ INFORMACE
❖ TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
Děkujeme, že třídíte odpady a tím snižujete náklady za odvoz komunálního odpadu. Zároveň
všechny žádáme, aby neukládali odpady vedle kontejnerů a udržovali pořádek nejen v obci,
ale i v okolí.
Pro lepší informaci přinášíme přehled uskladnění odpadů.
MODRÉ KONTEJNERY:
vhazujte: noviny, časopisy, kancelářský
papír, reklamní letáky, knihy, sešity,
krabice a kartony, telefonní seznamy.
Nevhazujte: mokrý, mastný, voskovaný
nebo jinak znečištěný papír, použité plenky
a hygienické potřeby.
ŽLUTÉ KONTEJNERY:
vhazujete: sešlápnuté PET lahve, kelímky
od tuků a jogurtů, fólie, v malém množství
polystyrén, plastové obaly od výrobků
z drogerie, plastové výrobky a nápojové
kartony.
nevhazujte: PVC, linoleum, elektrické
kabely, obaly od chemikálií, chemikálie,
obaly od motorového oleje, textil.
ZELENÉ KONTEJNERY:
vhazujte: barevné sklo, barevné lahve od
nápojů, skleněné nádoby, tabulové sklo.
nevhazujte: keramiku, porcelán, autosklo,
televizní obrazovky, plexisklo.
Pozor! - tabulové sklo (i čiré) nepatří do
čirého skla, ale do barevného (směsného)
skla, může za to jeho chemické složení
BÍLÉ KONTEJNERY:
vhazujte: čiré láhve, sklenice a jiné čiré sklo
bez zbarvení.
Sběr drobných elektrozařízení
Drobná elektrozařízení jako kalkulačky,
počítačové myši, klávesnice, MP3
přehrávače, kamery, telefony, DVD
přehrávače po předchozí domluvě na OÚ
u smuteční síně.
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Svoz nebezpečného a velkoobjemového
odpadu je zajištěn dvakrát ročně.
plechovky od barev, nádoby od chemikálií,
barvy, lepidla, rozpouštědla, motorové
a fritovací oleje, olejové filtry, mastné hadry,
monočlánky, akumulátory, pesticidy, léky,
apod. elektroodpad (ledničky, mrazničky,
televizory, monitory, počítače, tiskárny,
videa, rádia, automatické pračky, trouby,
myčky, vrtačky, sekačky, …).
Svoz nebezpečného odpadu elektroodpadu
není určen pro odpad vznikající z
podnikatelské činnosti!
Velkoobjemový odpad jako koberce,
linolea, objemné plasty, hadry, matrace
apod. můžete po předchozí domluvě na OÚ
přivážet do kontejnerů u čističky odpadních
vod.
Textil můžete ukládat po předchozí
domluvě na OÚ u smuteční síně.
Oleje vkládejte do plastových
a odložte u schránky před OÚ.

obalů

BIO odpad – skládka je otevřena od dubna
do listopadu: středa 14:00 – 18:00, sobota
13:00-17:00.
Odvoz směsného odpadu z domácnosti je
každý pátek v měsících: leden, únor,
červen,
červenec,
srpen,
prosinec.
V ostatních měsících 1x za čtrnáct dní: září,
říjen: 11.10., 25.10., listopad: 8.11.,22.11.

❖ POPLATKY ZA HROBOVÁ MÍSTA
Obecní úřad Mrákov je podle zákona
o pohřebnictví provozovatelem místního
hřbitova. V letošním roce uplynulo 10 let,
kdy je potřeba uzavřít novou Smlouvu
o nájmu hrobového místa a zaplatit
poplatek. Cena za užívání hrobového místa
se skládá z nájemného (na 10 let) a z ceny
služeb s nájmem spojených (na 5 let - úklid
hřbitova, likvidace odpadů, sečení a
údržba dřevin). Cena za jednohrob nájem
místa na 10 let 90 Kč a služby 1050 Kč na
5 let, za dvojhrob je 150 Kč a 1750 Kč, za
urnu 30 Kč a 350 Kč.
ŽÁDÁME
OBČANY, ABY
CO
NEJDŘÍVE UHRADILI NA OÚ TENTO
POPLATEK .

❖ POVINNOST ČIPOVÁNÍ PSŮ OD
1.1.2020
S předstihem upozorňujeme všechny
vlastníky a chovatele psů, že podle zákona
č.166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně
některých souvisejících zákonů, s účinností
od 1. ledna 2020 musí být každý pes
označen elektronickým čipem, jehož kód
bude zanesen v očkovacím průkaze psa.
Výjimku tvoří psi označeni čitelným
tetováním před 3. červencem 2011.
Svého psa můžete nechat čipovat již letos,
není třeba čekat na žádné konkrétní datum.
Čip neobsahuje údaje o majiteli, jeho
adresu ani kontakty, jak se často mylně
uvádí
Od 1.1.2020 je očkování psa proti
vzteklině platné, pouze pokud je pes
nezaměnitelně identifikován (čipováním).

❖ ZNAK A PRAPOR OBCE
Vážení občané, jistě jste zaznamenali
probíhající anketu o vytvoření znaku a
praporu obce. Návrh obecních symbolů
zpracoval heraldik Miroslav J.V. Pavlů. Ze
čtyř předložených návrhů nejvíce hlasů
obdržela varianta, prezentující Mrákov
jako jednu z privilegovaných chodských
vesnic (koruna, čakany) s oběma
dominantami – kostelem sv.Vavřince
(rožeň)
a
Smolovským
viaduktem
(obloukový most). V unikátní figuru se
proměnil rošt, jehož osu tvoří klíč
s oboustranným ozubením (mluvící
znamení, prezentující místní části Starý a
Nový Klíčov). Vzniklá kompozice navíc
svým tvarem připomíná figuru šraňku,
který ve svém erbu nosili členové rodu
Lammingenů (Lomikarů) z Albenreuthu.
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Zastupitelé tento návrh odsouhlasili a
zaslali žádost o schválení do Parlamentu
ČR.
❖ KRONIKA OBCE
Od roku 2006 úlohu kronik v České
republice určuje zákon. Kroniku obce je
v České republice povinna vést každá obec.
Podle zákona musí být psána buď ručně,
nebo v elektronické podobě s následným
tiskem číslovaných listů po uzavření
každého kalendářního roku. Do kroniky se
podle zákona zaznamenávají zprávy o
důležitých a pamětihodných událostech v
obci pro informaci i poučení budoucím
generacím. Obec je povinna zajistit kroniku
proti ztrátě, poškození a neoprávněnému
přístupu.
Kronikářkou naší obce je Marie Pivoňková,
kroniku vede elektronicky.

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ A ORGANIZACÍ
Místní spolky se velmi aktivně podílí na sportovním a kulturním životě obce, dodržují tradice
jako například Masopust, Boží tělo, stavění májky, hasičská oslava sv. Floriána, pouť na sv.
Vavřince a Chodská hyjta, pouť na sv. Václava spojená s přehlídkou harmonikářů.
Chodský soubor z Mrákova založila skupina
nadšenců v roce 1961. Počet členů souboru se
pohybuje mezi 20 až 40 členy všech věkových
skupin. Od roku 1978 má soubor vlastní
dudáckou muziku. Nejmladší vystupují pod
názvem Mráček už od roku 1989. Chtěli bychom
vyjádřit velké poděkování a uznání Marii
Johánkové, která vedla dětský soubor od počátku až do září letošního roku. V její práci budou
jistě dobře pokračovat Anna Bayerová, Jitka Růžková a nově i Jana Kucalová a Kamila
Jírovcová. Vedoucím souboru je Mgr. Josef Nejdl.

Tělovýchovná
jednota
Sokol
Mrákov
(fotbalový oddíl) byla založena v roce 1952.
Postupně přibývaly další oddíly- zdravotní
cvičení, později aerobick, volejbal, nohejbal
a tenis. V současné době má 280 aktivních
i neaktivních členů. Fotbalový oddíl se řadí k jedněm z největších na okrese Domažlice. Jsme
pyšní na práci s mládežnickou základnou, proto všem trenérům patří poděkování za obětavou
práci. Starší žáci, dorost a dospělí „A“ úspěšně reprezentují v krajských soutěžích. Ženy
z volejbalového oddílu jsou zapojeny do okresního přeboru, nohejbalisté zažívají díky

zdravotním potížím poněkud útlumové období, tenisté jsou ve II. třídě neregistrovaných hráčů.
Předsedou jednoty je Jaroslav Stýskal.
Oddíl ZRTV zve všechny dívky a ženy do tělocvičny ZŠ na cvičení. V pondělí cvičíme na
gymbalech, v úterý střídáme aerobick a stepaerobick. Začínáme 7.10.2019 od 19:30.
Sbor dobrovolných hasičů má v našich obcích dlouholetou tradici.
Nejstarší byl založen v roce 1885 ve Starém Klíčově, nyní má 120 členů,
včetně dětí. Starostou sboru je Zdeněk Květon. Mrákovský sbor vznikl
v roce 1906, od roku 1938 opatrují historický prapor. Má 91 členů,
starostou sboru je Václav Přibyl. V Novém Klíčově se hasiči poprvé sešli
v roce 1936, mají 52 členů, starostou sboru je Slavomír Kůstka.

Stávající budova Základní školy v Mrákově byla slavnostně otevřena
v roce 1961. Tehdy do ní nastoupilo 240 žáků. Za bezmála 60 let její
existence, zejména pak v posledních patnácti letech, došlo k mnoha
pozitivním změnám. Velice významným počinem byla rekonstrukce
tělocvičny v roce 2005. Proměnou prošla nejen cvičební hala, ale také
veškeré zázemí včetně sociálního zařízení a šaten. Léto roku 2010 bylo zasvěceno pracím na
hlavní budově – proběhla výměna oken, kompletní zateplení a s ním dostala škola také novou
fasádu. V následujícím desetiletí investice pokračovaly: rekonstrukcí prošlo veškeré sociální
zařízení v hlavní budově, významně zmodernizována byla rovněž učebna výpočetní techniky.
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V přízemí vznikla studovna určená zprvu hlavně žákům, kteří potřebují smysluplně strávit
svůj volný čas například při čekání na autobus. Vzhledem k stále se zvyšujícímu celkovému
počtu žáků školy dnes již slouží jako plnohodnotná učebna. Následovala rekonstrukce
školních dílen i školní družiny, která byla také vybavena novým nábytkem. Našel se i prostor
pro zřízení malé dílničky pro práci se stavebnicemi Merkur, kterou využívá také technický
kroužek. V roce 2018 byly kompletně zrekonstruovány školní jídelna i vývařovna, což mj.
umožnilo poskytovat rozšířenou nabídku hlavních jídel. Zatím poslední významnou úpravou
bylo zřízení kanceláře vedoucí školní jídelny a hospodářky školy v prostorách bývalého
archivu.
Z výše uvedených řádků je vidět, že se mnohé změnilo. Stále je však na čem pracovat.
V plánech do blízké budoucnosti je určitě hlavní prioritou výměna střešní krytiny na obou
budovách školy a také, vzhledem k významné orientaci dětí i učitelů na sport a pohyb,
výstavba víceúčelového sportovního hřiště na školním pozemku.
V současné době školu navštěvuje 214 žáků, o jejichž vzdělávání se stará 18 pedagogických
pracovníků a dvě asistentky pedagoga. Hladkému průběhu fungování školy napomáhá 8
správních zaměstnanců. Všichni pod vedením Mgr. Vladimíra Duffka, který úspěšně vede
školu již šestnáctým rokem, zodpovědně pracují na tom, aby dobré jméno mrákovské školy
nikdy neztratilo svůj lesk a bylo její vizitkou. Důkazem toho, že se u široké veřejnosti těší dobré
pověsti, byly v uplynulých letech mj. i návštěvy významných osobností, jako jsou např.
olympijská vítězka Věra Čáslavská, ministryně školství Miroslava Kopicová či plzeňský
biskup Mons. František Radkovský.

Mateřská školka Stonožka byla předána do provozu
v roce 1967. Z přízemní stavby byla postupem času
postavena jednopatrová budova. Součástí mateřské školy je
zahrada, kde mají děti k dispozici pískoviště, několik
herních prvků a nově vybudovaný altán. Školku v současné
době navštěvuje 52 dětí, které jsou rozděleny do 2 tříd. Jsou
zde 4 učitelky, 1 školní asistentka a 1 nepedagogická
pracovnice. Ředitelskou MŠ je Jitka Poláková.
Myslivecké sdružení v Mrákově vzniklo kolem roku 1948. Současné
sdružení Lišák Mrákov pracuje od roku 1993. Od roku 2015 se schází děti
z Mrákova a okolí na pravidelné vycházky do lesa, v roce 2018 Jana Kucalová
založila dětský myslivecký kroužek Liščata Mrákov. Starostou sdružení je
Václav Vaněk.

Český zahrádkářský svaz ve Starém Klíčově byl založen v roce 1975, má 85
členů, předsedou je František Groessl. V průběhu roku pořádá svaz zájezdy
nejen na zahrádkářské výstavy např. do Litoměřic, Čimelic, ale i do divadla. Do
zrekonstruované moštárny byl zakoupen nový lis na ovoce.
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Sbor pro občanské záležitosti pracuje v naší obci již řadu let. Členové navštěvují občany při
jejich životních výročích a předávají jim malý dárek. Nezapomínají ani na přivítání nově
narozených občánků, vítají žáky do nového školního roku. Ve spolupráci s obecním úřadem
pořádají každoročně setkání seniorů. V současné době pracuje sbor v novém složení: Helena
Mlynárová, Jitka Růžková, Anna Hrušková ml., Alžběta Svobodová, Josef Janeček, Ladislav
Hranáč. Velké poděkování patří odcházejícím členům Marii Altmanové, Václavu Altmanovi,
Anně Hruškové st., Jiřině Hranáčové, Ludmile Konopové, Františku Groesslovi. Kroniku pro
zápis výročí a podpisy občanů krásně nadepisuje a zdobí Petra Pivoňková.

▪

▪

▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
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❖ HODNOCENÍ AKCÍ
Spolek přátel dolního Chodska pořádal v chalupě u Bílků posezení, kde velmi poutavě
vyprávěl Josef Nejdl st. a ml. o historii naší obce. Na podzimní a zimní měsíce jsou už
připraveny další besedy, např. zážitky a postřehy z cesty do portugalské Fatimy, jednoho
z nejznámějších poutních míst.
23.3.2019 se po dlouhé době u nás uskutečnilo ochotnické představení Do hrobky tanečním
krokem. Detektivní komedii, která nepostrádala humor i překvapení sehrál divadelní spolek
Plánice.
4. 5. 2019 se konalo v sále kulturního domu ve Starém Klíčově tradiční setkání seniorů. Byli
pozváni muži narození do roku 1955 a ženy narozené do roku 1957. Sešlo se 132 seniorů.
5.5. 2019 při příležitosti oslav sv. Floriána proběhlo v kostele sv. Vavřince v Mrákově svěcení
nového praporu SDH Mrákov, na jehož zhotovení přispěli mnozí občané. Všem patří
poděkování.
12.5. 2019 přivítal starosta obce a členky SPOZ čtyři nové občánky.
3.8.2019 velký potlesk sklidilo vystoupení hudební skupiny Olympic revival.
10. 8. 2019 se uskutečnila tradiční Chodská hyjta, hostem byl folklórní souboru LAMPIUSA
z italského města Parre. V neděli měla pouťový koncert Vrchovanka.
15.9.2019 oslavil dětský soubor Mráček 30. výročí od založení.
28.9.2019 se poprvé konala Svatováclavská hyjta, jako hosté byly pozvány soubory z Písku,
Furthu i. W., z chorvatského Bjelovaru. Večer se konala pouťová zábava, v neděli tradiční
setkání harmonikářů.
5.10.2019 místní sbory dobrovolných hasičů vyčistily mrákovské koupaliště.
19.10.2019 uspořádal Hasičský okrsek Mrákov povinné roční námětové cvičení, které má
prověřit koordinaci místních požárních jednotek.

Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
❖ DOTACE
Možnostmi, jak financovat plánované
investice a budoucí projekty, jsou zdroje
z dotací. Dostupné dotace:
* Evropské:
* Národní:
* Regionální:
V roce 2019 získala naše obec tyto dotace:
od Krajského úřadu Plzeňského kraje:
▪ 250 000 Kč na výtah do MŠ
▪ 29 900 Kč pro SDH Mrákov
▪ 29 900 Kč pro SDH Starý Klíčov
od Státního fondu životního prostředí:
▪ 450 000 Kč na elektromobil

❖ INVESTIČNÍ ZÁMĚRY
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne
4.5.2011 rozhodlo o pořízení nového
územního plánu. Po zdlouhavém, ale
povinném postupu dle legislativy byl
územní plán 14.3.2019 zastupiteli obce
schválen. Do konce roku 2019 bude
předložen návrh na rozpracování parcel na
bývalém starém hřišti a mezi Starým
Klíčovem a autobusovou zastávkou.

❖ HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
Ochranný svaz autorský zvýšil poplatky za
reprodukovanou
hudbu
používanou
v místním rozhlase. Podle sazebníku pro
obce od 1 000 do 80 000 obyvatel bychom
měli platit ročně 16 000 Kč. Proto jsme
využili nabídky na zakoupení CD
s hudebními znělkami, které poplatku
nepodléhají.
Chtěli bychom Vám vyjít vstříc a nerušit při
smutečním obřadu hlášením místního
rozhlasu. Pokud se předem domluvíte na
OÚ, je možné posunout čas hlášení.

Ve Starém Klíčově v „Panském dvoře“
proběhla výměna vodovodu, čištění
rybníka a byla položena nová komunikace.
Na Mlýnečku jsme opravili po výstavbě
vodovodu silnici, na Smolově byla
vybudovaná nová, zpevněná plocha pod
kontejnery.
V září byla dokončena výměna oken
v kulturním domě v Mrákově. Během
příštího
roku
se
ještě
uskuteční
rekonstrukce sociálního zařízení v přízemí.

❖ NABÍDKA
Obecní úřad nabízí na prodej knihu
Domažlicko z nebe. Jedná se o soubor
leteckých fotografií obcí a zajímavostí
z našeho okresu. Cena knihy je 420 Kč.
V podzimních
měsících
proběhnou
zahradní úpravy prostranství u pomníku
padlých v Mrákově.
V průběhu příštího roku bylo přislíbeno
SÚS zahájení projektových prací na
vybudování nových chodníků a průtahu
obcí Mrákov.
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❖ KALENDÁŘ AKCÍ

30.10.2019
Listopad
1.12.2019
22.12.2019
28.12.2019
1.2.2020
8.2.2020
Leden 2020

Dlabání dýní
Vítání občánků
Rozsvícení stromečku, v kostele vystoupení dětí ze ZŠ
Vánoční koncert mrákovského Chodského souboru a Mráčku v kostele
Myslivecký ples v KD ve Starém Klíčově
Chodský ples v KD ve Starém Klíčově
Hasičský ples v KD ve Starém Klíčově
Hasičský ples v KD v Novém Klíčově

❖ SLOVO ZÁVĚREM
Vážení občané,
pokud jste tento zpravodaj přečetli se zájmem a uvítali byste další vydání, budeme rádi,
když se i Vy zapojíte do jeho tvorby. Připomínky můžete zasílat e-mailem na adresu
obec@mrakov.cz , nebo je zanechat v kanceláři OÚ.
Nabízíme možnost zasílat informace a novinky z obce na Vaši e-mailovou adresu. Stačí se
zaregistrovat na www.mrakov.cz pod odkazem INFORMACE E-MAILEM.
V roce 2021 plánujeme setkání rodáků. Od příštího roku se už zaměříme na přípravu této
velké akce, proto přivítáme všechny Vaše náměty.
Mrákovský zpravodaj vychází v nákladu 350 kusů a je zdarma.
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