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Milí čtenáři,
blíží se konec roku 2021, co nám dal a vzal? Uplynulý rok byl pro všechny jistě plný složitých životních
i společenských okamžiků. Rozšíření koronaviru po celém světě mělo za následek různá preventivní
opatření, uzavření provozů, škol, omezení cestování. Lidé začali pracovat z domova, děti se učily
distančně. K normálu se vše vrátilo až v květnu. Bohužel návrat do původního všedního života byl
pomalý.
Jsme rádi, že se nám podařilo znovu otevřít restauraci ve Starém Klíčově, i když návštěvnost je mnohem
menší, než před uzavřením. Velkým zklamáním byla pouťová zábava, které se zúčastnilo cca 40 lidí, z toho
minimum místních.
V červnu se Moravou prohnalo tornádo a zničilo vše, co mu stálo v cestě. Přírodní katastrofa zvedla
nevídanou vlnu solidarity s postiženými obcemi. Na pomoc občanům z těchto vesnic přispěla i naše obec
částkou 113.100 Kč (100 Kč za každého našeho občana).
V červenci uspořádal Český zahrádkářský svaz na pódiu u hřiště koncert dechové kapely Malá muzika
Nauše Pepíka. Zároveň se konala i sbírka pro obec Hrušky – od návštěvníků bylo vybráno 23.300 Kč
a ČZS přidal ještě 50.000 Kč
V srpnu se konala tradiční Chodská hyjta a hudební večer se skupinou Revival Olympic. Po 12 letech
jsme se rozloučili s farářem Przemyslawem Ciupakem, který byl přeložen na farnost do Staňkova. Měl
velkou zásluhu na opravě mrákovského kostela. Obec přispěla v roce 2018 na opravu kostela částkou
500.0000 Kč a letos ještě 100.000 Kč. Se svolením jsme použili do zpravodaje některé jeho fotografie.
S blížícími se zimními měsíci očekáváme další vlnu onemocnění a určitě i mimořádná vládní opatření.
V těchto nejistých dobách je těžké plánovat sportovní a kulturní akce,
přesto Vám nabídku některých přinášíme a věříme,
že se nám je podaří uskutečnit.
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Počet obyvatel: 1 131

Průměrný věk: 43,30

Sbor pro občanské záležitosti pravidelně navštěvuje naše občany
a blahopřeje k významnému životnímu jubileu, jako dárek dostanou
poukázku do potravin Coop ve výši 300 Kč.
Nejstarším mužem v obci je pan Jan Forst ze
Starého Klíčova (93 let), nejstarší ženou je paní
Anna Forstová ze Starého Klíčova a paní Marie
Mlezivová z Nového Klíčova (92 let)

Manželé Forstovi letos oslavili briliantovou svatbu – 70 let společného
života. Tímto jim přejeme hodně zdraví a elánu.

Od 1.1.2021 do 30.9.2021 se narodilo celkem 9 dětí (8 děvčat a 1 chlapec). Poslední vítání
občánků se konalo na podzim v roce 2019, mezitím přibylo 19 dětí. Doufáme, že na jaře
se nám podaří všechny děti řádně přivítat do života v naší obci.
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Rozpočet Obce Mrákov byl pro rok 2021 schválen ve výši 69.000.000 Kč.
Největší investiční akcí je budování nové ČOV v Mrákově, kterou staví firma Henstav s.r.o. V letošním roce už
bylo prostavěno 17.565.113 Kč, celkové náklady jsou odhadnuty na 45.083.000 Kč. Obec získala dotaci
z Ministerstva zemědělství ve výši 27.050.000 Kč. Z důvodu nepříznivého počasí a nedostatku potřebného
materiálu na trhu bude výstavba ukončena do 31.5.2022. Pro obce Smolov, Nový Klíčov a Mlýneček, kde není
možné přivézt centrální kanalizaci, připravujeme čištění odpadních vod pomocí malých domovních
čistíren.
Mezi další velké akce patří výstavba nového školní hřiště v hodnotě 7.240.840 Kč a oprava plochy mezi školou,
hřištěm a jídelnou v hodnotě 1.748.727 Kč. Obec získala dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši
4.630.260 Kč.
Zastupitelé obce schválili další opravu chalupy u Bílků, celkové náklady činily 497.781 Kč, dotace byla z programu
Stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje ve výši 275.000 Kč. Dům čp. 3 stojí v Mrákově na návsi již od
roku 1836. Do roku 1981 patřil rodině Bílků, od roku 2016 je vlastníkem Obec Mrákov. Slavnostní otevření
proběhlo 28.října. Pro veřejnost je možná prohlídka po předchozí telefonické domluvě: 602 317 776.

před rekonstrukcí

po rekonstrukci

Vážení občané,
připravujeme pro vás službu Mobilní Rozhlas, díky které vás nyní budeme efektivně informovat přímo do
vašeho telefonu. Informace podle Vašich zájmů Vám budeme posílat e-mailem nebo SMS.

Služba je zdarma!
Co Vám přihlášení do Mobilního Rozhlasu přináší?
• Upozornění na krizové události - výpadky energií, blížící se vichřice, dopravní uzavírky,
varování před podomními prodejci, apod.
• Novinky a důležitá upozornění z úřadu - poplatky, obecní zpravodaj, hlášení místního rozhlasu
• Pozvánky na kulturní a sportovní akce
• Možnost vyjádřit svůj názor v online anketách
V registračním procesu si sami můžete nastavit, jaké typy informací vás zajímají (např. kultura, sport)
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Projektová dokumentace řeší dvě územní studie v obci Mrákov, v katastrálním území Mrákov. Základním
požadavkem na zpracování územních studií je vytvoření nových plnohodnotných obytných území, které by měly
rozumným způsobem rozšířit a doplnit urbanistickou strukturu stávající obce.
MRÁKOV – SEVEROVÝCHOD (23
stavebních parcel, řadové domky) urbanistická struktura nového zastavění se
snaží svou uliční sítí navazovat na
stávající ucelenou zástavbu. Vzhledem
k požadavkům územního plánu a investora
na minimální rozměry jednotlivých parcel,
vychází zde rozvolněnější zástavba, než
v jiných částech obce.
MRÁKOV - U HŘIŠTĚ (9 stavebních
parcel) - zde urbanismus navazuje plynule
na stávající zástavbu obce Starý Klíčov.
Vzhledem k větší centralizaci a návaznosti
na okolní zástavbu, bude toto území více
tvarově regulováno.
Veškeré rozměry a kóty jsou pouze
orientační a neslouží jako podklad
k realizační dokumentaci.

V současné době probíhá na Městském úřadě
v Domažlicích schvalovací řízení tohoto územního
plánu.
V příštím roce bychom chtěli zadat vypracování
projektové dokumentace.
Cena pozemků bude stanovena až po zbudování
inženýrských sítí.
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Od 1. 1 .2021 platí nový zákon o odpadech (zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech), a další související zákony, které
v mnoha ohledech přináší revoluci v odpadovém hospodářství. Hlavním cílem nového zákona je omezování
množství ukládání odpadu na skládky a vyšší míra třídění komunálních odpadů. Obec Mrákov si nechala
zpracovat analýzu odpadového hospodářství a rozbor skladovaného komunálního odpadu.
Rozbor byl proveden dne 17. 9. 2021 na sběrném místě obce Mrákov. Společností Západočeské komunální
služby, a.s. byl v ranních hodinách přivezen obsah 10 nádob o objemu 110, 120 a 240 litrů pocházející z rodinné
zástavby. Celková hmotnost vzorku směsného komunálního odpadu byla 245,8 kg. Vzorek odpadu z rodinné
zástavby byl tříděn na jednotlivé předem stanovené druhy odpadů, které byly poté přemístěny do plastových pytlů
a zváženy. Obsah pytlů byl následně uložen do sběrných nádob na sběrném místě. Třídění a analyzování vzorku
směsného komunálního odpadu bylo realizováno třemi vzorkaři a jedním zapisovatelem.
Z rozboru vzorku směsného komunálního odpadu v obci Mrákov vyplývá, že 45 % obsahu sběrných nádob na
SKO je možné dále vytřídit. Největší potenciál pro další vytřídění mají SEPAR odpady (20 %), u kterých bylo
zjištěno výrazně nadprůměrné množství textilních materiálů. Naopak výskyt papíru a lepenky, skla, plastů
a nápojových kartonů a kovů se z výsledků rozboru
jeví jako podprůměrný. Další hlavní složkou vzorku byl
biologicky rozložitelný odpad (21 %), který se ale
z 49 % skládal z kuchyňského gastroodpadu.
Na základě výsledků rozboru je možné do budoucna
změny

navrhnout

v

systému

odpadového

hospodářství.

Zdroj: ARCH consulting

Nový zákon mimo jiné stanovuje poplatky za uložení odpadu na skládky a tyto poplatky jsou
stanoveny dle množství odpadu na obyvatele obce. Naučme se lépe třídit!

Poplatkové období v roce
Dílčí základ poplatku za
ukládání
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V letošním roce se opět neuskutečnily okrskové soutěže v požárním sportu.
Někteří naši členové pokračovali v rekonstrukci klubovny. V srpnu nám
ji posvětil farář Przemyslaw Ciupak. Chtěl bych tímto poděkovat všem ženám
za přípravu občerstvení a Jiřímu Petrželkovi a Václavu Kůstkovi za hudební
doprovod při této akci. V září jsme pomáhali při úklidu koupaliště, v říjnu jsme čistili požární nádrž u kapličky
ve Starém Klíčově.
Kroužek mladých hasičů se pravidelně schází pod vedením Josefa
Konopa, Jaroslavy Kozinové, Jany Vísnerové, Karla Staubera a nově Lukáše
Kamena. Na schůzkách děti trénují požární útok, zásady poskytování první
pomoci, vázání uzlů. V srpnu nejmladší hasiči předvedli ukázku požárního
zásahu v Zahořanech na charitativní akci Rytíř pomáhá.
Josef Konop a Karel Stauber reprezentovali náš sbor v běhu do
Svatohorských schodů. Na stupně vítězů sice nedosáhli, ale v této soutěži do 289 schodů je vítěz každý, kdo ji
dokončí.

Zdeněk Květon, Jaroslava Kozinová

Náš sbor po roce zvolil výbor a novou starostku p. Annu Jírovcovou. Největším úkolem bude rozhýbat naši činnost
a získat nové mladé členy. První akcí byl lampionový průvod. U hasičárny se sešlo spoustu dětí a rodičů, opekli
jsme buřty, děti si zahrály různé hry a vytvořily papírový řetěz, kterým vyzdobíme vánoční stromek.
V prosinci připravujeme betlém v parku u „Straků.“ Bude i zpívání a malé občerstvení.
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Eva Květonová

Pod vedením Jany Kucalové se schází o víkendu 1x měsíčně.

Oddíl kopané Tělovýchovné jednoty Sokola Mrákov má v současnosti 231 aktivních členů, z toho 122 mládeže.
Pro oddíl je zásadní široká mládežnická základna, která čítá od nejmladší přípravky po dorostence 122 členů
v 5 ti družstvech. V okrese Domažlice se řadíme na druhé místo v počtu družstev hrajících soutěže.
V okresních soutěžích působí 4 mužstva: mladší a starší přípravka, mladší žáci a B-mužstvo mužů.
V krajských soutěžích má fotbalový oddíl 3 zástupce: starší žáky, dorostence a A-mužstvo mužů.

Výsledky:
Muži 1.B třída skupina A

4. místo

Muži Okresní přebor

11. místo

Dorost starší 1.A třída skupina A

10. místo

Žáci starší 1.A třída skupina A

5. místo

Žáci mladší Okresní přebor

5. místo

Mladší a starší přípravka

umístění se nezveřejňuje

Volejbalový oddíl žen stále hraje okresní přebor a v uplynulé sezóně se umístil na 4. místě.
Tímto bychom chtěli poděkovat Lucii Švajnerové, že se pravidelně věnuje mladým volejbalovým
nadějím.
Stále stejné sportovní nadšenkyně zvou všechny ženy na pravidelné cvičení
v pondělí od 19:30 na gymballech a v úterý od 19:15 aerobic.
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Chodský soubor Mrákov
V neděli 15. srpna 2021 od 15:00 hodin se konala
59. Chodská hyjta v Mrákově.
Chodský soubor Mrákov byl založen skupinou nadšenců
již v roce 1961, proto byl program letošní hyjty spojen
s oslavou 60. výročí založení souboru.
Během programu vystoupil nejen Chodský soubor
Mrákov a Dětský soubor Mráček, ale také jejich hosté mužský pěvecký sbor Haltravan z Klenčí pod Čerchovem,
ženský pěvecký sbor Canzonetta z Domažlic a dětský
národopisný soubor Pomněnka z Tvrdonic. Největší aplaus však získalo vystoupení bývalých členů souboru, kteří
se sami nazvali skupinou „Soumrak“. Choreografii jejich pásma sestavila Helena Kohoutová a Hana Ratzová.
Na podporu oslavy připravila Martina Pincová s pomocí Marty Jarábkové výstavu fotografií ze současných
i minulých vystoupení souboru v průběhu šedesáti let.
Poprvé po 59. letech nebyl přítomen pan Josef Nejdl, dlouholetý vedoucí souboru a nezapomenutelný moderátor
hyjty. Opustil nás 15. května tohoto roku a vždycky nám zde bude chybět. Štafetu v moderování převzal jeho syn
Mgr. Josef Nejdl, současný vedoucí souboru. Nejen panu Nejdlovi, ale také ostatním členům souboru, kteří
už odešli do muzikantského nebe, byla v závěru programu věnována píseň „Mrákovská věž“.
Je potřeba poděkovat za každoroční pomoc při organizaci hyjty a to jak členům Chodského souboru Mrákov, tak
i TJ Sokol Mrákov za poskytnutí prostor areálu, Fun clubu TJ Sokola Mrákov za pořadatelskou službu, Základní
škole Mrákov za možnost ubytování a stravování hostujícího souboru z Tvrdonic, manželům Hranáčovým za
zajištění občerstvení.
Do časů příštích zbývá popřát všem účinkujícím i příznivcům Chodského souboru Mrákov pevné zdraví, elán a
folkloristické nadšení. Jinými slovy: „Haby nám to dycky dobře šlo“.
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Ludmila Kašová

Přesně 60 let poté, co byli v budově mrákovské základní
školy přivítáni vůbec první žáci, ředitel školy Vladimír
Duffek oslovil na nádvoří 16 nových prvňáčků a jejich
rodičů. Přihlížet tentokrát nemohli starší spolužáci,
protože bohužel stále nebyla definitivně zažehnána
epidemie Covidu 19 – viru, který náš poslední školní rok
převrátil vzhůru nohama. A nejen ten poslední – dokonce
i závěrečnou třetinu toho předcházejícího, po níž jsme si
mysleli, že celosvětová pandemie postupně upadne
v zapomnění a od září poběží vše tak, jak jsme byli
zvyklí. Naděje nám vydržela přesně 6 týdnů. 14. října 2020 celá škola opět přešla na distanční vzdělávání, a tak
jedinou akcí mimo přímou výuku pro omezený počet dětí, jimž bylo povoleno se v předvánočním čase vrátit do
školy, byla mikulášská nadílka. Tu ovšem nemohli zorganizovat jejich starší spolužáci, jak bylo zvykem, ale
postaralo se o ni vedení školy.
Ani po Vánocích se situace nezlepšila, spíš naopak. Většina
žáků byla opět nucena vzdělávat se z domova a začaly se
množit zprávy žáků i některých rodičů o tom, že jsou z nekončící
nedobrovolné izolace již frustrovaní, deprimovaní, smutní.
Výsledkem úvah, jak jim v této situaci pomoci, bylo 12. února
2021 vyhlášení celoškolní soutěže s názvem Offline z nudy.
Jejím cílem bylo v následujících šesti týdnech „zvednout děti od
počítačů“ a dodat jim více radosti ze života v nelehké době.
Podstatou soutěže bylo plnění různorodých úkolů, reflektujících
jejich pohybové či umělecké vlohy nebo podporujících rodinné
vztahy – jednalo se např. o zimní sporty, běh, chůzi, malování,
hraní deskových her, hraní na hudební nástroje, vaření či pečení
apod.
Prostřednictvím Google classroom si děti ve smyslu fair play samy zaznamenávaly splněné disciplíny a získávaly
za ně body. Soutěžili jednotlivci i celé třídní kolektivy. Soutěž se setkala s velkým zájmem (zapojilo se přes 130
jednotlivců) a také pochopením ze strany rodičovské veřejnosti, která, zvláště v případě mladších žáků, musela
v jistém smyslu na celé akci participovat.
Děti se za přísných epidemiologických opatření mohly začít postupně vracet do školy v květnu a díky následnému
rozvolňování došlo alespoň na třídní výlety, než se všichni rozutekli na prázdniny. Z ostatních akcí, jichž se
Mrákovští často a hojně účastní, ať už se jedná o sportovní soutěže, předmětové olympiády apod., nebylo
uspořádáno bohužel vůbec nic.
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Začátek nového školního roku tak samozřejmě provázely (a provázejí) obavy, jakým směrem se bude ubírat. Díky
tomu se snažíme nezahálet a využít vše, co nám relativně normální režim dovoluje. Stihli jsme zatím několik
přednášek, šestá třída malý výlet spojený s divadelním představením, osmá a devátá třída návštěvu solární
elektrárny a procházku okolo Černého a Čertova jezera na Šumavě. Žáci prvního stupně v říjnu započali své
plavecké kurzy.

Během prázdnin na školním pozemku vyrostl moderní atletický stadion a bylo zrekonstruováno celé
zadní nádvoří. Kolaudace, spojená s dnem otevřených dveří u příležitosti 60. výročí otevření této
školní budovy, je plánována na 17. listopadu 2021. Doufejme, že opět nezasáhne vyšší moc
a nejen tato akce, ale i všechny další, jichž se chceme zúčastnit, budou moci proběhnout tak, jak
jsme byli léta zvyklí.
Vladimír Duffek
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V letošním školním roce jsme opět v naší
mrákovské Stonožce omezeni
epidemiologickou situací. Přesto jsme
s dětmi začali opět cvičit v tělocvičně
základní školy a některé vzdělávací
aktivity přesunuly na naši krásně
vybavenou školní zahradu, ve které bylo
v letošním roce vybudováno dětské
dopravní minihřiště.
Tímto děkujeme našemu zřizovateli, který
nám toto hřiště zafinancoval částkou 300 000 Kč. Plánujeme je vybavit odrážedly a koloběžkami.
Na zahradě také probíhaly některé kluby čtenářů a počtářů pro naše předškoláky. Tato nadstandartní aktivita má
v naší školce již několikaletou tradici a umožňuje našim dětem lehčí nástup do základní školy.
V naší školce probíhal jako každoročně i tento podzim v seznamovacím duchu. Naším hlavním cílem bylo pomoci
s adaptací nově příchozím dětem a i přesto, že se tu a tam objevily drobné slzičky, všechny děti se těšily.
V průběhu měsíce října jsme se věnovali tématu zaměřenému na zdravý životní styl. Ochutnávali jsme ovoce
donesené ze zahrádek, uvařili si šípkový čaj, upekli švestkový koláč a otužovali jsme se při cvičení venku
i v tělocvičně základní školy.
Po dlouhé době jsme měli možnost si v naší školce
užít pohádkový interaktivní příběh z projektu Zdraví
dětem. Stejně tak jako v minulých letech se i letos
rodiče "našich" dětí aktivně zapojili do kreativní
Podzimní dílny. Jsme rády, že tak vstřícně doma
tvoří a vystavují úžasné výrobky v hale mateřské
školy a podílejí se na tom, aby se nám všem
v mrákovské školce líbilo. V listopadu se všichni
těšíme na sférické kino, které k nám zavítá.
Věříme, že vše, co jsme si naplánovali vyjde
a žádný bacil nás nezastaví.
Jitka Poláková
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❖ se Jan Pelnář zúčastnil cyklistického závodu Bohemia Divide 2021?
Je to nepodporovaný cyklistický závod tzv. Bikepacking po České republice, který začíná od jihu (Vyšší Brod) na
sever (Varnsdorf) v termínu 19.-26. září. Většina trasy vede po pevných nebo štěrkových cestách. V letošním už
4. ročníku odstartovalo 103 závodníků z 8 zemí, závod dokončilo 81 cyklistů. Trasa byla dlouhá 750 km, převýšení
15 000 m. Před startem každý přihlášení závodník dostane e-mailem místo startu a cíle. Z trasy je možné sjet,
ale na stejném místě musí pak závodník navázat. Účastník si musí sám obstarat jídlo, pití, místo, kde bude spát.
S sebou si veze jen minimum věcí.

❖ se

v sobotu

21.

srpna

2021

mrákovská

farnost

loučila

s místním

farářem

P. Przemyslawem Ciupakem?
Sešlost začala mší již v 15 hodin a pokračovala posezením ve stanu před farou. Nechybělo ani dobré jídlo a pití.
Na setkání si udělalo čas asi 100 lidí, z nichž mnozí vydrželi ve společnosti až do večerních hodin.
P. Ciupak sloužil v naší farnosti od roku 2009, kdy zemřel jeho předchůdce P. Jindřich Suchánek. Během 12 let
dokázal mladý kněz opravit mrákovskou faru a z velké části také kostel a zasadil se i o další drobnější opravy.
Založil tradici tříkrálové sbírky, podnikal tvořivá odpoledne s dětmi a na výlety zval celé rodiny.
Tím vším budoval a podporoval dobré vztahy v našem farním i vesnickém společenství, neboť právě vazby na
rodinu, přátele, sousedy a společně strávené chvíle nás formují, právě díky tomu může naše společnost dobře
fungovat. Pan farář také pravidelně navštěvoval nemocné, zvláště pak staré lidi, kteří skrze jeho službu
a ochotu mohli zakoušet okamžiky úlevy a naděje.
Na jaře roku 2021 oznámil P. Ciupak svůj odchod z Mrákova. Střídání kněží se v církvi děje pravidelně a z různých
důvodů. Jedním z nich je také profesní dráha kněze. Víme každý, že různé pozice v zaměstnání zvyšují
a zkvalitňují naše zkušenosti, stejně tak působení v různých farnostech mají kněze posouvat dál. P. Ciupak v tuto
chvíli působí ve Staňkově.
Místo mrákovského faráře přijal na konci srpna kněz jiný, P. Karel Adamec, který pochází z Vysočiny. I on má
stejně jako P. Ciupak veselou povahu a vstřícný úsměv na tváři. Pro mrákovskou farnost to znamená novou
kapitolu a jiné duchovní inspirace, neboť – jak je psáno – nejen chlebem živ je člověk.
Anna Císlerová
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ZOD Mrákov uspořádalo 11.9.2021 Den otevřených dveří. Připravili
jsme prohlídku farem, bioplynové stanice a dalších provozů. Bohatý
kulturní program se zemědělskou tématikou se líbil dospělým
i dětem. Po celou dobu akce bylo zajištěno občerstvení.
Děkujeme všem za účast.

Čerpací stanice a prodejna hospodářských potřeb
•

v prodejně nabízíme vřesy, kateřinky, břečťany

•

hřbitovní mísy s živými rostlinami, dušičkové vazby z přírodního materiálu

•

hřbitovní svíčky, hřbitovní vázy s těžítkem

•

od listopadu si můžete koupit vánoční osvětlení, svíčky, dekorace, lucerny

•

od 27.11.2021 začíná prodej vánočních stromků (normandské jedle 130 cm – 210 cm)

•

celoročně prodáváme krmné směsi pro nosnice, králíky, granule pro psy a kočky

•

potřeby pro zahrádkáře, substráty, mulčovací kůru, hnojiva

•

nově je na čerpací stanici otevřena zásilkovna s kompletními službami

•

otevírací doba: pondělí – neděle 5:00hod – 21:00hod

Prodejna masa a uzenin
otevírací doba: pondělí až pátek 9:00 – 17:00 hod
sobota 9:00 – 11:00 hod
•

denně prodej uzenin vlastní výroby, pečiva, mléčných výrobků, zeleniny, jablek

•

Domažlické pivo, moravská vína

•

středa až pátek prodej masa z vlastního chovu

•

od prosince prodej vánočních dárkových balíčků

Stravovací zařízení
v jídelně ZOD Mrákov si můžete koupit oběd do jídlonosiče nebo ke konzumaci v jídelně.
Nově prodáváme oběd v krabičkách, které si můžete ohřát v mikrovlnné troubě.
Marie Schořová
_____________________________________________________________________________________________________

Myslivecký spolek „LIŠÁK“ Mrákov nabízí k prodeji zvěřinu:
•
•

DANČÍ (50,-Kč/kg)
PRASE DIVOKÉ(30,-Kč/kg)

koupit lze pouze celý kus v kůži, zvěř je veterinárně vyšetřena
kontakty pro zájemce: Kupilík Jiří: 606 123 627 -- Pech Milan: 724 053 784
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Přijďte se podívat do nově otevřené prodejny DSP-MARKET – PROFI ODĚVY v Mrákově, kde Vám nabídneme
široký sortiment jak pracovních, tak i volnočasových oděvů a obuvi, včetně holínek, dětského oblečení a rukavic.
V naší nabídce najdete rovněž výrobky fa KRATOS, které slouží pro ochranu při práci ve výškách.
Nabízíme také prémiové pracovní oblečení švédské firmy Snickers, které je vyzkoušené v těch nejtvrdších
pracovních podmínkách a klimatických zónách. Zároveň Vám můžeme nabídnout i úklidovou drogérii a další
drobný sortiment, jako je ochrana očí, sluchu a hlavy. Skladem máme i respirátory, roušky a testovací sady.
Naleznete nás v objektu Zemědělského obchodního družstva Mrákov č.21, nad prodejnou masa a uzenin.
Parkoviště pro zákazníky je přímo před vstupem do PROFI ODĚVŮ.
Otevírací doba je pondělí - pátek od 8.00 – 17.00 hodin, v sobotu od 8.00 do 11.30 hodin.
Kontaktovat nás můžete na tel.: 379 722 966, mobil: 602 194 247, nebo 734 750 161
E-mail: obchod@dsp-market.cz

Také nás naleznete na internetových stránkách: https://www.dsp-market.cz/profi-odevy/.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Václav Pelnář
_________________________________________________________________________________________
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STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ ZŠ MRÁKOV
Vážení spoluobčané,

Objednávkový systém stravování

rádi bychom Vám nabídli možnost stravování

V naší školní jídelně lze stravu objednat buď

v naší jídelně.

v kanceláři školní jídelny nebo přes internet. Každý
strávník má objednán automaticky oběd č. 1, pokud

Zdravý způsob stravování je pro nás hlavní prioritou.

chce

oběd

č.

2,

musí

si

ho

přeobjednat.

Používáme jen čerstvé a výběrové potraviny, určené

Obědy lze odhlásit do 14:00 h předešlého dne.

hlavně pro děti, s nízkým obsahem soli a vyváženou
nutriční hodnotou.

Každý, kdo chce používat internetové objednávání
a odhlašování obědů, si musí v kanceláři ŠJ

Cena oběda listopad 80,-Kč, od 1. 12. 89,- Kč

vyzvednout přihlašovací údaje. Teprve potom si na
www.strava.cz zřídí ze svého počítače přístup.

Výdej pro cizí strávníky probíhá
10:00h – 11:00h

Tel. 379 788 010

• u zadního vchodu školní jídelny, kde si musíte

E-mail: jidelna@zsmrakov.cz
Platba

zazvonit

• Hotově v kanceláři ŠJ

• u předního vchodu školní jídelny, kde vložíte

• Inkasem z BÚ

jídlonosiče na vozík den předem nebo ráno

Těší se na Vás kolektiv školní jídelny!
_________________________________________________________________________________________

Otevírací doba:
Středa: 14:00 – 18:00
Pátek: 14:00 – 18:00
Sobota: 09:00 – 13:00
Tel. 379 788 569, 602 164 643

Prodej vánočních kaprů:
20.12. - 22.12.: 08:00 – 18:00
Jijijl
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23.12.:

08:00 – 16:00

