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Mukařov je obec na okrese Praha-východ. 
Patří k  ní i vesnice Srbín a Žernovka. 
Celkem mají v  roce 2018 více než 
2 500 trvale hlášených obyvatel. To je 
o téměř jeden tisíc více než před deseti 
lety. Takový nárůst se samozřejmě musí 
projevit na celkovém vzhledu obce i na 
každodenním životě jejích obyvatel. To, 
co bylo před deseti lety, je už dnes nená-
vratnou historií. 

A co teprve doby ještě starší. Záznamy 
o nich se dochovaly v historických doku-
mentech nebo v obecní kronice a také 
v obrazových archivech našich sousedů. 
Především díky nim mohla vzniknout 
tato publikace, která v roce, kdy si celá 
republika připomíná své sté výročí, nabízí 
okénko do mukařovské, srbínské a žer-
novské historie, pro budoucí generace 
doplněné o srovnání s naší současností.

Mukařov, Srbín a Žernovka 
v proměnách času
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nejstarší historie

Prapočátek Mukařova a Srbína není přesně 
doložen, ale podle archeologických nálezů 
v okolí je téměř jisté, že při cestě do Kouřimi 
bylo osídlení již v 10. století. Do 12. století 
zasazuje vznik Mukařova legenda o předání 
manských údělů chrabrým vojínům z družiny 
krále Vladislava II. – Mukarovi a Srbovi, jak 
připomíná od roku 2018 i dřevěné sousoší 

před obecním úřadem v  Mukařově. Tuto 
dobu – tedy přelom 12. a 13. století – doklá-
dají i středověké šperky – záušnice – nalezené 
v hrobech odhalených při stavbě současného 
mukařovského kostela.
První písemné zmínky o Mukařově jsou ze 
14. století a potvrzují, že již tehdy zde byl 
kostel. V té době patřil Mukařov pod tehovské 

n1
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panství, které několikrát měnilo majitele a od 16. století bylo 
součástí panství kosteleckého, kam pak Mukařov přináležel 
až do pozemkové reformy po vzniku Československé repub-
liky. Panství bylo tehdy v majetku rodu Lichtenštejnů. Ten se 
dodnes domáhá svých práv na pozemky konfiskované podle 
Benešových dekretů, což se týká i lesů v okolí Mukařova.

Obec Mukařov s částmi Mukařov, Srbín 
a Žernovka existuje v této podobě od roku 
1991. Předtím, mezi lety 1980–1991 byl 
součástí Mukařova i Tehovec, Srbín byl 
do roku 1979 naopak samostatný, ještě 
dříve (do roku 1910 byl součástí Svojetic). 
Žernovka byla samostatná od roku 1921 do 
roku 1961, od té doby patří pod Mukařov. 
A samotný Mukařov patřil v druhé polo-
vině 19. století pod Louňovice, v  letech 
1880-1910 pod Štíhlice a pak pod Žernovku. 
Samostatnou obcí je až od roku 1950. Do 
roku 1890 byla jako samostatná osada, spa-
dající pod Štíhlice, vedena také Buda, později 
jsou již součástí Mukařova.

n2

n3

n4

n1		Sousoší	krále	Vladislava	II.	a	vojínů	
Mukara	a	Srby	(2018),	autor	
Jan	Švadlenka

n2  n3  n4		Vojenské	letecké	snímky	
Mukařova	z	roku	1936
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Kostel musel být v Mukařově už v roce 1352, 
kdy jsou datovány první doložené záznamy 
o vybíraných desátcích. Od husitských válek 
až do roku 1620 byl kostel v rukou utrakvistů. 
Roku 1645 byl Mukařov vypálen Švédy a fara 
i s původním kostelem zřejmě zanikla. Farnost 
pak spadala ke Kostelci. 

O prvním kostele se nedochovaly žádné přes-
nější zprávy, další byl vybudován po třicetileté 
válce. Byl obdélníkového půdorysu, východní 
část starého kostela zaujímal presbytář oddě-
lený od lodi vítězným obloukem. Uprostřed 
jižního bloku stála věž čtvercového půdorysu. 
Ve druhé polovině 19. století byl ale kostel 
v tak špatném stavu, že bylo rozhodnuto o jeho 
zbourání a byl postaven kostel, který se docho-
val do dnešních dnů.

Mukařovská dominanta – 
kostel nanebevzetí Panny Marie

n1 n2
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Nový kostel, zasvěcený stejně jako předešlý Nanebevzetí 
Panny Marie, byl zbudován v letech 1890–1893 v pseu-
dogotickém slohu. Stavba byla zahájena v dubnu 1890, 
stála 42.000 zlatých (jen pozemek stál 1 sáh 1 zlatý), 
a hlavním donátorem byl kníže Lichtenštejn. Lešení 
bylo vedeno až z místa dnešní Charitní ulice a na stavbě 
pracovali zdarma všichni zdejší řemeslníci. Stavělo 
se z místního žulového kamene. Kostel byl vysvěcen 
13. 8. 1893 světícím biskupem Ferdinandem Kalousem. 
Věž je dodnes osazena původním zvonem z roku 1573, 
na který se denně zvoní poledne a klekání.

n3 n4

n5

n1		Kostel	Nanebevzetí	Panny	Marie	
v	lednu	2015

n2		Kostel	Nanebevzetí	Panny	Marie	
na	pohlednici	z	roku	1936

n3		Dřívější	mukařovský	kostel	(snad	
v	roce	1850)

n4		Kolorovaná	pohlednice	Mukařova	
z	roku	1914

n5		Kostel	Nanebevzetí	Panny	Marie	
v	roce	1965
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S mukařovským kostelem je od roku 1924 nedílně 
spjatý i charitní dům. Několik desetiletí zde byl útulek 
pro postižené a opuštěné dívky, který spadal pod kon-
gregaci sester Dominikánek. Od roku 1962 v Charitním 
domě působily řádové sestry z kongregace sester Sv. 
Hedviky. Staraly se zde o staré a nemocné kněze 
a řeholnice, kteří sem byli posíláni z celé republiky. 
V roce 1996 byla filiálka sester Hedviček v Mukařově 
zrušena a zařízení provozuje Arcidiecézní charita jako 
domov pro seniory. 
Charitní dům vstoupil ve známost především internací 
kardinála Josefa Berana, který zde pod dozorem státní 
bezpečnosti pobýval v roce 1963. Od roku 2015 nese 
Charitní domov jeho jméno. Při vzpomínkách na kar-
dinála Berana navštívil Charitní domov i mukařovský 
kostel už podvakrát kardinál Dominik Duka. 

n1

n2

n3

n4

n1  n2  n3		Charitní	domov	 
(asi	80.	léta	20.	století)

n4		Pohlednice	z	roku	1934
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n5		Chovanky	ústavu	Charitas	v	roce	1944
n6		Kardinál	Josef	Beran	v	Mukařově	

v	roce	1947
n7		Arcibiskup	Josef	Beran	v	Mukařově	

v	roce	1968
n8		Kardinál	Dominik	Duka	v	Mukařově	

8.	6.	2018
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Buda – křižovatka 
historických cest

Dnešní kutnohorská silnice s největší prav-
děpodobností kopíruje trasu staré obchodní 
stezky z Prahy do Kouřimi a dále do Kutné 
Hory, na Budech snad měla sídlit vojen-
ská posádka na ochranu stezky. V pozdější 
době získala na významu i severojižní cesta 
z Českého Brodu směrem k Sázavě a Benešovu. 
Proto není divu, že jsme zde i v  historii 

relativně nedávné mohli najít nejen hospodu, 
ale také hájovnu a kovárnu, strojní truhlářství 
a později například i sklenářství. 
Z původních budov se na křižovatce docho-
vala v  nepříliš pozměněné podobě už jen 
dnešní restaurace Na Budech, která má zcela 
specifickou historii. Na počátku 20. století se 
vážně uvažovalo o výstavbě železnice mezi 

n1
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Říčany a Kostelcem nad Černými lesy. Projekt byl ve velmi 
pokročilém stádiu, včetně rozmístění zastávek. Ta na našich 
Budech se měla jmenovat Mukařov-Svojetice. A dokonce 
se zde začala stavět nádražní budova. Stavba železnice se 
ale nakonec nekonala, a z nádražní budovy se stal obytný 
dům, vila Katuše. Po zbourání hostince na protější straně 
křižovatky tu pak vznikla restaurace.
Když sešlo z plánů na železnici, silnici do Kutné Hory 
postupně ovládla automobilová doprava. Až do 60. letech 
minulého století byla na Budech dokonce i benzínová pumpa. 

Projekt železnice do Kostelce nad Černými lesy 
byl v roce 1912 ředitelstvím rakousko-uher-
ských státních drah označen za nepříliš renta-
bilní a jeho výstavba odložena. Do toho přišla 
po dvou letech světová válka a po ní už nebyla 
vůle se k záměru vrátit. Ironií osudu je, že vina 
za to, že nejen do Mukařova, ale ani do Kostelce 
nikdy železnice nedorazila, byla dávána tehdej-
šímu kosteleckému starostovi Kašemu, který 
provozoval povoznictví. Že prý plány zhatil 
ze strachu z konkurence. Podle dostupných 
pramenů je to ale pomluva,  protože starosta 
udělal pro celý projekt maximum.

n2

n4

n3

n1		Křižovatka	na	Budech	v	roce	1960	
n2		Vila	Katuše	ve	30.	letech	20.	století
n3		Restaurace	Tex-Mex	na	Budech	

v	roce	2017
n4		Sklenářství	na	Budech	v	roce	1976
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S houstnoucí dopravou bylo ale stále obtížnější křižo-
vatku bezpečně projet, byla svědkem častých doprav-
ních nehod, někdy i tragických. Situaci značně ulehčil 
kruhový objezd, který je v provozu od roku 2012, tedy 
přesně 100 let po zamítnutí plánů na železnici.
Ještě koncem 20. století stál na křižovatce nepříliš 
nápadný křížek. Zděný podstavec a litinový kříž ze 60. let 
19. století, jakých jsou na rozcestích a návrších desítky. 
V roce 1995 se i on stal obětí řidičské nepozornosti, 

n1 n2

n4

n3

n1		Hostinec	na	Budech	v	roce	1973
n2		Bourání	hostince	v	roce	1996
n3		Otevření	nové	prodejny	Jednoty	

19.	prosince	1982
n4		Benzínová	pumpa	na	Budech	

za	sněhové	kalamity	v	roce	1970
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a pak lidské lhostejnosti. Rozvalené části křížku ležely dlouhá léta 
bez povšimnutí – tedy až na ty, které se daly zpeněžit ve sběrně. 
Teprve v roce 2006, v souvislosti s plánováním stavby kruhové 
křižovatky, byly zbytky kamenného podstavce vyzvednuty a ulo-
ženy v depozitu.
Nápadu obnovit křížek se ujalo sdružení Mukařov-sko a získalo pro 
záměr dotaci. Ač po přestavbě křižovatky už křížek nemůže stát na 
původním místě, v roce 2013 dostal umístění nové a snad i důstoj-
nější – v zálivu mezi výjezdem na Kutnohorskou a Lomenou ulici.

n5

n7

n6

n8

n5		Myslivna	na	Budech	v	roce	1966
n6		Přestavba	bývalé	myslivny	

v	roce	1976
n7		Kruhový	objezd	v	roce	2017
n8		Obnovený	křížek	na	Budech	

v	roce	2018
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Žernovské lomy

Na Žernovce se prý žernovy (tedy mlýnské 
kameny) vyráběly už ve 13. století, kdy u blíz-
kého potoka (za hrází rybníku) bývala původní 
osada „Žernovnice“. Dnes na Žernovce 
najdeme sedm zatopených a několik zasypa-
ných lomů a také jeden funkční.
Současný lom na Horce, do roku 2017 známý 
jako Novákův, byl donedávna jedním 

z posledních kamenolomů, v němž se praco-
valo klasickým kamenickým způsobem. Lom 
těží nepřetržitě od r. 1888, kdy Václav Novák – 
kameník z Vyžlovky – koupil od církve poze-
mek č. kat. 593 (tehdy v obci Štíhlice).
V samém centru Žernovky, u rybníčku, je zvo-
nička vystavěná místními mistry v r. 1923. Je 
jednodušší než zdobné pískovcové zvoničky 

n1
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(jaká je např. na návsi v Srbíně). I zdánlivě jednoduché provedení 
vršku zvonice je ale velmi pracné a složité, neboť žulu lze do 
podobných tvarů vytvarovat jen s použitím veškerého kame-
nického umu. Naproti tomu kamenné sezení z r. 2011 usazené 
u rybníčku jako součást naučné stezky Po stopách kameníků, 
poukazuje v kontrastu se zvoničkou na jednoduché funkční 
opracování kamene. Na jeho výrobu bylo použito hrubých bloků 
téměř ve stejné podobě, v jaké byly vytěženy.

Na pozemku 593 bylo povoleno provozo-
vat kamenolom za podmínek zapsaných 
ve správě c.k. Okresního hejtmanství 
v Českém Brodě takto:
„Prachem ani dynamitem se zde nepra-
cuje. Skála se nesmí odkrýt a podkopávat, 
aby dělníci zasypáni nebyli, nýbrž musí 
odkopávka se odebírati stupňovitě. Lom 
nalézá se uprostřed parcely výše uvedené, 
lesu to patřícího záduší Říčanskému a jest 
zmíněná plocha měřící asi 80 m do čtverce 
k účelu dobývání kamene, žuly, najatá. 
Lom nalézá se pod drnem, jest to jáma, 
ve které se žula klíny dobývá.“

n2

n4 n5

n3

n1		Společná	fotografie	zaměstnanců	
Novákova	lomu	v	roce	1925

n2  n3		Opravená	zvonička	na	Žernovce	
v	roce	2018

n4		Plavení	koní	v	rybníčku	pod	
Kamenickou	hospodou	asi	
ve	30.	letech	20.	století

n5		Rybníček	na	Žernovce	v	roce	2018
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na srbínské návsi
V Srbíně se snoubí kamenická tradice se země-
dělstvím. V okolí byla řada lomů, ve kterých 
se v první polovině 20. století těžila kvalitní 
žula vhodná zejména pro dlažební kostky. 
Srbín byl ale především zemědělskou vesnicí, 
o čemž vypovídá i několik dochovaných statků 
soustředěných kolem návsi. Hospodaření na 
přilehlých polnostech převzalo po kolektivi-
zaci JZD Jiskra Srbín, které existovalo samo-
statně až do roku 1976, kdy se sloučilo s JZD 
Světice. Jeho nástupnická organizace hospo-
daří na polích kolem Srbína dodnes. Místní 
JZD nechalo na přelomu 60. a 70. let postavit 
i bytové domy, které dodnes stojí poblíž muka-
řovské autobusové zastávky.

O srbínských lomech se traduje, že zde byly 
vytěženy kameny na knoflíky pro Stalinův 
plášť na jeho letenském pomníku v Praze. 
Podle vyprávění každý z nich byl prý velký 
jako bochník chleba. Srbínskou náves zdobí 
několik typů dříve běžných žulových patníků. 
Mají různé tvary podle toho, k jaké konkrétní 
potřebě u cest sloužily.
Z místního kamene je také pomník padlým 
uprostřed srbínské návsi. Ten byl umístěn 
původně u budovy srbínského obecního úřadu, 
z nějž je ale po spojení Srbína s Mukařovem 
soukromý dům a pomník byl tudíž na oplo-
cené zahradě. Proto byl z iniciativy místního 
sdružení Pro Srbín v roce 2009 přesunut na 

n1 n2
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náves – napřed pod lípu na její jižní okraj, aby posléze, z důvodu změny 
dispozice vjezdů, našel nové místo zády ke zvoničce vprostřed návsi.
Kamenná zvonička pochází z druhé poloviny 19. století a překvapivě není 
ze žuly, ale z červeného pískovce těženého z lomů u Nučic. Tato zvonička 
relativně vzácně kombinuje svou funkci s kapličkou. Zvoničky byly ve své 
době vlastně ohlašovnami požárů, jejich budování nařídila Marie Terezie 
tzv. „ohňovým patentem“ z let 1751. Tímto patentem bylo přikázáno 
komíny a černé kuchyně stavět zděné a v každé chalupě do roka zřídit 
zděný komín. Dalším přikázáním bylo mít v každé obci zvonek a bylo 
nařízeno na něj zvonit v případě, že někdo vidí požár. 

V  dávných dobách se na těchto místech 
nacházel nehostinný pomezní hvozd, který 
odděloval pražskou kotlinu od Kouřimi. Proto 
tato oblast nebyla poměrně dlouho soustavně 
osídlena. Přesto se na polích u severního okraje 
Srbína podařilo nalézt dva kamenné nástroje – 
broušenou sekeru a sekeromlat s vyvrtaným 
otvorem pro topůrko. Oba vyrobili nositelé 
kultury s vypíchanou keramikou z mladší 
doby kamenné (5. tisíciletí př. n. l.). S velkou 
pravděpodobností zde však nebylo v tomto 
ob dobí větší sídliště a jedná se o náhodný nález.

n1		Náves	v	Srbíně	v	60.		letech	20.	století
n2		Opravená	zvonička	v	roce	2018
n3		Náves	a	rybníček	v	60.	letech	

20.	století
n4		Povodeň	na	Srbíně	v	roce	1971
n5		Kladení	věnce	k	pomníku	padlým	

u	příležitosti	50.	výročí	zalo-
žení	Československé	republiky	
28.	října	1968

n3

n4

n5
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Škola základ života

Je pravděpodobné, že škola v Mukařově byla 
již ve 14. a 15. století, protože tehdy bývaly 
školy při každé faře. Doloženo je i to, že škola 
v Mukařově zanikla v důsledku vypálení osady 
Švédy v roce 1645. Obnovena byla až v roce 
1755, ale ani podoba této školy se nedochovala. 
Z mukařovské kroniky ale víme, že v roce 
1802 byla škola v přízemním domě s hliněnou 

podlahou, doškovou střechou s jednou míst-
ností a pokojíkem pro učitele. Budova měla 
velmi malá okna, takže si tehdejší učitel zapsal 
do deníku: „Budova je temná a bídná, v zimě 
je v ní tma, že by se dala krájet.“
Škola v dodnes dochované budově, v níž se 
nyní nachází obecní úřad a pošta, se začala 
stavět v roce 1839 jako jednopatrový dům pro 

n1
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dvě třídy. Kromě bytu pro učitele tu byla ještě komora a chlév 
pro krávu. Roku 1874 byla zřízena školní knihovna, která čítala 
432 knih. V roce 1879 byl chlév zrušen, aby mohla vzniknout 
další třída. Podle zápisů v kronice měla v roce 1881 tato škola 
3 třídy, 4 učitele a 413 žáků. V poválečném období se učilo 
i naproti v čp. 23, v dnešním bytovém domě, který byl původně 
postaven jako hostinec. Současná hospoda U kostela sloužila 
jako jeho kuželník.

n2

n4

n3

n5

n6

n1		Nová	školní	budova	v	září	2015
n2		Škola	v	roce	1943
n3		Bývalá	škola	v	roce	2014
n4		Bývalá	škola	a	kostel	v	roce	1967
n5		Bývalá	škola	a	kostel	v	roce	2017
n6		Školní	fotografie	z	roku	1932
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Pozemek na současnou školu byl zakoupen již v roce 1931, avšak 
se stavbou se začalo až roku 1958. Na svou dobu moderní budova 
byla uvedena do provozu 4. září 1960. 
Na přelomu milénia bylo jasné, že školní budova nebude stačit. 
Jako rychlé řešení posloužila kontejnerová přístavba, ve které 
se učí od roku 2009. V roce 2014 byla rozšířena o další patro. 
V září 2015 byla slavnostně otevřena nová školní budova určená 
pro druhý stupeň a odborné učebny. 

V 70. letech se zjistilo, že se budova sesedá, 
kříží se okna a vznikají praskliny. Byl pro-
veden geologický průzkum a navržena 
oprava budovy pomocí betonových injekcí. 
Při odkopání základů došlo k dalšímu 
sesednutí budovy a částečnému prolomení 
střechy, praskla některá okna a ve zdech 
vznikly trhliny. Ve škole nebylo bezpečno 
a musela se hledat náhradní řešení výuky. 
Některé děti byly umístěny v sousedních 
školách v Babicích a ve Struhařově, některé 
třídy dostaly azyl v sokolovně nebo v klu-
bovně Požárního domu hasičského sboru 
Mukařov. Učilo se i v hospodě U Kostela. 

n1 n2

n3

n1		Základní	škola	v	roce	1976
n2		Havarijní	oprava	školy	v	roce	1982
n3		Stavba	kontejnerové	přístavby	

v	roce	2009
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Se školním areálem přímo sousedí mateřská školka. I její budova 
má pohnutý osud, ještě předtím, než byla v roce 1977 dostavěna, 
částečně vyhořela. A i zde se v průběhu let přistavovalo, až 
vznikl celý komplex budov. 
Ještě dříve byla mukařovská školka v domě čp. 61, který byl 
později přestavěn na zvláštní školu a nyní jej využívá Kulturní 
a komunitní centrum.

n4

n6 n7

n5

n4		Základní	škola	a	školní	jídelna	
v	roce	1976

n5		Nová	školní	budova	v	roce	2015
n6		Stavba	mateřské	školy	v	roce	1977
n7		Slavnostní	otevření	nové	mateřské	

školy	v	roce	1977
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Co Čech, to hasič!

Hasiči mají v našich obcích od nepaměti zcela 
výjimečné postavení. Nejen, že pomáhají 
chránit životy a majetek a mírnit následky 
běsnění živlů i lidské neopatrnosti, ale jejich 
sbory a sdružení byly a jsou často i nositeli 
společenského dění v obcích. Nejinak je tomu 
v Mukařově a Žernovce. 

Založení Sboru dobrovolných hasičů 
v Mukařově se datuje ke dni 31. prosince  
1931. Usnesením obecního zastupitelstva 
z 21. 12. 1931 bylo schváleno založení sboru. 
Dle dochovaných záznamů měl sbor při zalo-
žení 4 členy čestné a zakládající, 12 členů čin-
ných, 13 přispívajících.

n1
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Na Žernovce je hasičská historie ještě delší, první sbor dobro-
volných hasičů byl založen už roku 1904. K prvnímu požáru 
ale vyjeli až v roce 1907. Sbor existuje od té doby nepřetržitě, 
ale skutečného rozvoje se dočkal až po roce 2002. Od této doby 
se zlepšuje jak personální obsazení, tak především technické 
vybavení jednotky, která je zařazena do kategorie JPO V. Hasiči 
se účastní soutěží a pořádají řadu akcí pro veřejnost.

V  současné době je jednotka dobro-
volných hasičů obce Mukařov (JSDHO 
Mukařov) zařazena do kategorie JPO 
III/1. Zabezpečuje výjezd družstva 
o zmenšeném početním stavu a má 
územní působnost do 10 minut jízdy 
z místa dislokace. Výjezd jednotky je 
maximálně do 10 minut od vyhlášení 
poplachu. Vedle své odborné činnosti se 
věnuje také práci s mládeží a organizaci 
společenských akcí.

n2

n3 n4

n1		První	fotografie	hasičů	ze	Žernovky	
v	roce	1914

n2		Sbor	dobrovolných	hasičů	
v	Mukařově	v	roce	1931

n3		Přístavba	požární	zbrojnice	
v	80.	letech	20.	století

n4		Požární	dům	v	roce	2016
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v zdravém těle zdravý duch

Jméno zakladatele tělovýchovné jednoty Sokol, 
Miroslava Tyrše, žilo v Mukařově i v dobách, 
kdy se o sokolech příliš nemluvilo. Vila čp. 
13 je totiž v místním povědomí zapsaná jako 
„Tyršova“. Ve skutečnosti ale patřila rodině 
Tučkově a Miroslav Tyrš zde jen několikrát 
pobýval na návštěvě. Legenda ale praví, že na 
hrazdě na zahradě hned naproti kostelu cvičil 

veletoče, a to i v neděli ráno, a rozptyloval tak 
mukařovské ženy jdoucí na mši svatou.
Jisté je, že Sokol má v Mukařově dlouhou 
a bohatou historii. Tělovýchovná jednota 
vznikla v roce 1920. O rok později se konalo 
první veřejné cvičení a v roce 1923 byla za pří-
tomnosti Renáty Tyršové, vdovy po zakladateli 
Sokola, instalována pamětní deska Dr. Tyrše 
na výše zmíněnou vilu rodiny Tučků.

n1



25

Od 20. let se jednalo o postavení vlastní 
sokolovny, v  roce 1924 byl založen fond 
na financování stavby. Od 30. let má Sokol 
vlastní venkovní cvičiště a pilně se nacvičuje 
na všesokolský slet. V roce 1937 je založeno 
Sportovní sdružení Mukařov, které se věnuje 
míčovým hrám a především fotbalu. Mezi 
zakladateli byl i známý herec Theodor Pištěk, 
který do Mukařova jezdil na léto a angažoval 
se zde například i v okrašlovacím spolku. 
Fotbalové hřiště bylo vybudováno vedle ven-
kovního cvičiště. Spolková místnost byla 
v hostinci u Březinů.

n3

n2

n4

n1  n2		První	sokolská	cvičení	
ve	20.	letech	20.	století

n3		Fotbal	po	roce	1945
n4		Tzv.	Tyršova	vila	v	roce	2018
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Po přestávce v  činnosti vynucené 
válkou se v roce 1946 znovu naplno roz-
bíhá cvičení. V roce 1947 se Sportovní 
sdružení spojuje s TJ Sokol. V letech 
1948–1950 se intenzivně pracuje na 
výstavbě sokolovny. Původní záměr 
přesunu dřevěné budovy z Milovic je 
opuštěn a staví se zděná sokolovna. 
Stavba je financována z vlastních pro-
středků, darů, příspěvku obce i státu. 
A hlavně jsou na ní odpracovány 
desítky hodin dobrovolnické práce.

n1

n2

n3

n1		Sokolský	průvod	na	Budech	
ve	20.	letech	20.	století

n2		Cvičení	na	farské	louce	
ve	20.	letech	20.	století

n3		Volejbalové	družstvo	
v	60.	letech	20.	století
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Kolaudační rozhodnutí na sokolovnu je vydáno 22. 6. 1950. Od 
této chvíle je užívána nejen pro tělesnou výchovu, ale také kul-
turní akce vlastní amatérské divadelní společnosti. Zároveň se 
pronajímá i oblastnímu divadlu Benešov. Pořádají se tu plesy, 
taneční zábavy, akademie a cvičební vystoupení.
Amatérské divadlo se hraje i v následující dekádě, kdy už ovšem 
sokolové nenacvičují na slety, ale na spartakiády. V 60. letech 
se zde hraje kvalitní volejbal, je založen i oddíl sportovní gym-
nastiky. Od roku 1967 má jednota fotbalové hřiště. Sokolovna 
dostává ústřední topení (původně na uhlí, nyní plynofiko-
vané), a sprchy.
V současné době je jediným sportem, který TJ Sokol aktivně 
provozuje, fotbal. Prostory sokolovny však formou pronájmu 
slouží nejen škole, ale i dalším oddílům i zájmovým skupinám 
k provozování rekreačních sportovních aktivit. A stále se vyu-
žívají i jako společenský sál k pořádání plesů nebo školních aka-
demií a uměleckých soutěží. Úspěch mají i taneční pro dospělé.

n4

n5

n4		Současné	plesy	v	sokolovně
n5		Ochotnické	divadlo	v	50.	letech	

20.	století
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Pouti a průvody

Mukařovská pouť o svátku Nanebevzetí Panny 
Marie, který se slaví 15. srpna, byla událostí 
pro široké okolí, dokonce i v dobách, které 
víře nepřály. Tehdy se z původně církevního 
svátku stala zábava plná atrakcí, střelnic 
a cukrové vaty.

Dobrovolně povinné průvody na 1. máje měly 
nahradit dřívější duchovně motivovaná pro-
cesí. I z nich se ale stala tradice. Prvomájový 
průvod v Mukařově obcházel vesnici a končil 
na fotbalovém hřišti, kde se večer předtím 

n1
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pálily čarodějnice. Přes ideologický podtext to byla jedna 
z tradic, které stmelovaly vesnici.
Průvodem se chodilo nejen v máji, ale také na paměť velké 
říjnové socialistické revoluce, nejlépe s rozsvícenými lampióny. 
V Mukařově jsme se k této akci v trochu odlehčeném duchu 
vrátili a už od roku 2007 obcí rok co rok na začátku listopadu 

Zatímco dnes se poutě konají na louce 
mezi Charitním ústavem, školou a škol-
kou, dříve – až do 70. let – se vše odehrá-
valo za a na návsi před obecním úřadem 
(dříve školou). Od 70. let 20. století se při 
pouti pravidelně koná také chovatelská 
výstava drobného domácího zvířectva. 
V  posledních letech pouť obohacují 
i stánky řemeslníků a v  letošním roce 
poprvé i večerní koncert.

n2

n3 n4

n1		Mukařovská	pouť	v	roce	2017
n2		Průvod	sokolů	o	pouti	ve	20.	letech
n3		Pouť	za	kostelem	v	roce	1937
n4		Pouť	na	návsi	v	60.	letech	20.	století
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prochází Lampioňák, v jehož závěru se přítomní pokochají pohledem 
na ohňostroj. I když revoluci určitě neoslavujeme, je to příjemná 
protiváha importovanému Halloweenu a příležitost sejít se se sousedy 
i v nejsychravějším období roku.
Z iniciativy mateřského centra Mukařov-sko se v Mukařově od roku 
2008 uchytila také tradice vynášení Morany. Jen s její likvidací je to 
složité, vodní tok, který by ji odnesl, v Mukařově ani v sousedních 
obcích není. Proto je Morana pravidelně vynášena ze srbínské návsi 
na okraj obce, kde je spálena. Děje se tak vždy na Smrtnou neděli, tedy 
dva týdny před Velikonocemi.

n1

n2

n3
n1			Pouť	na	charitní	louce	v	roce	1976	
n2  n3		Prvomájový	průvod	1975
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n4

n5

n4		Vynášení	morany	2017
n5		Lampioňák	v	listopadu	2015
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V publikaci byly použity fotografie z rodinných archivů občanů
Mukařova, Srbína a Žernovky a texty publikované v Obecním zpravodaji
pro Mukařov, Srbín a Žernovku, na webových stránkách místních 
spolků a na naučných stezkách v obci Mukařov.
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Fotografie na rubu obálky

n1		Chatová	osada	Dubina	v	roce	1972	–	
před	vybudováním	požární	nádrže

n2		Povodeň	u	školy	ve	30.	letech	
20.	století

n3		Hospoda	a	obchod	na	srbínské	
návsi	v	60.	letech	20.	století

n4		Kaplička	na	srbínské	návsi	
v	60.	letech	20.	století

n5  n6		Statek	Matysů	na	Žernovce	
ve	40.	letech	20.	století

n7		Mukařovský	kostel	v	srpnu	2018
n8		Král	Vladislav	II.	je	osobně	přítomen	

odhalení	své	sochy	(12.	5.	2018)
n9		Rekonstrukce	vypálení	Mukařova	

Švédy	za	třicetileté	války	(12.	5.	2018)
n10		SDH	Mukařov	na	okrskové	soutěži	

v	Mukařově	(5.	5.	2018)
n11		Slavnostní	otevření	galerie	

STARÁ	ŠKOLA	(12.	5.	2018)
n12		Sousoší	zakladatelů	Mukařova
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