
V Mukařově bezpečněji
Na silnicích nám stále přibývá aut, zároveň se ale každý z nás aspoň občas 

stane chodcem. A pak začne řešit, jak se dostat na druhou stranu ulice či 

silnice, která často připomíná nekonečnou řeku vozidel.

Z obecního úřadu
Aktuality ze zastupitelstva, nakládání 

s odpady na stranách 2 a 3

Rozhovor
s knihovnicí Alexandrou Jeriovou na 

straně 6 

Víte, že...
Jubilea, kalendárium, historie pouti 

na stranách 7 a 8

Nedávno se Mukařov dočkal novinky – 

nasvíceného bezbariérového přechodu u 

okružní křižovatky Na Budech. Přechod 

samotný, který umožní bezpečně přejít 

Školní ulici a pokračovat směrem 

k Louňovicím, vybudovala na své náklady 

obec. Nasvícení je ale pořízeno díky dotaci 

z Nadace ČEZ – z dotačního programu 

Oranžový přechod, který je zaměřen na 

zvyšování bezpečnosti chodců. Díky oran-

žové barvě stožáru je osvětlení nepřehléd-

nutelné i ve dne, kdežto za tmy jsou již 

z dálky viditelní chodci.

Oranžovým přechodem to nekončí

Momentálně probíhá schvalovací řízení 

výstavby nebo dostavby dalších osmi pře-

chodů. Na „státovce“, tj. silnici 1. třídy I/2, 

budou nově nasvíceny dva stávající pře-

chody – u ulic Obecní a Lomené, a dále se 

vybudují dva nové – u ústí ulic Spojovací a 

Písecká. Osvětlení a vodících prvků se 

dočká také přechod přes Choceradskou 

ulici na návsi v Srbíně a přes Školní ulici 

u základní školy. Dále bude dobudován 

přechod přes Chocerad-

skou ulici u autosalonu 

Kia (kde bude současně 

díky laskavému souhla-

su vlastníka pozemku, 

pana Dolínka, dokon-

čen chodník), a na Žer-

novce přes Doubeckou 

ulici u zastávky autobu-

su, kterou využívají hlav-

ně školáci. 

Bezpečněji by mělo být i 

pro chodce, kteří pokra-

čují z této zastávky smě-

rem k Doubku, neboť 

zde byla dokončena 

komunikace pro pěší – 

tzv. Stezka Žernovka II. 

A jelikož se ve spoluprá-

ci s Krajskou správou a údržbou silnic 

Středočeského kraje plánuje oprava 

povrchu silnice na Doubek, budou zde 

možná doplněny i optické zpomalovací 

vodorovné prvky na vozovce.

Nová světla a pozor na pokuty

Vrátíme-li se ještě k osvětlení, které přispí-

vá k bezpečnosti chodců nejen na přecho-

dech, je podána žádost o dotaci na výstav-

bu osvětlení v ulici Horka a Ke Třem kopám 

v Žernovce. A přibudou i dvě nové lampy 

v lesním úseku mezi Mukařovem a Žernov-

kou. 

K větší bezpečnosti všech účastníků silnič-

ního provozu v katastru obce Mukařov by 

měly přispět i připravované kontroly měře-

ní rychlosti vozidel, které zde bude prová-

dět na základě veřejnoprávní smlouvy 

Městská policie z Kostelce nad Černými 

Lesy. Toto opatření sice nepotěší neukáz-

něné řidiče, určitě ale zlepší dodržování 

dopravních předpisů v naší obci.

Kateřina Čadilová,

radní obce Mukařov

ilé čtenářky, milí čtenáři,    

toto oslovení není náhod-Mné, protože v aktuálním, 

už čtvrtém čísle Obecního zpravoda-

je si můžete přečíst rozhovor s naší 

paní knihovnicí a nově vám před-

stavujeme vybrané tituly z místní 

knihovny. 

Přicházíme k vám domů ještě před pou-

tí, jednak abychom vám popřáli, abyste 

si letošní pouť hezky užili, a dále také 

proto, že jsme vám chtěli připomenout 

některé momenty z poutí minulých, 

rokem 1949 počínaje. Události z poutí 

jsou popsány tak, jak je zaznamenali 

tehdejší kronikáři. 

Letošní léto je suché a není nouze o po-

žáry. Tlumočím zde prosbu hasičů, abys-

te nenechávali stát svá auta na silnici 

tak, aby bránila v průjezdnosti. I malé 

zdržení hasičů může totiž znamenat 

velkou katastrofu.  

V Obecním zpravodaji naleznete 

mnoho užitečných informací, například 

jak se zlepšuje bezpečnost chodců 

v našich obcích, jak a kam třídit odpad, 

dále o investicích do zateplení sokolov-

ny, o velkém úspěchu malé Terezky 

Hlavničkové a v neposlední řadě infor-

mace z minulého zasedání zastupitel-

stva obce. Nezapomeňte sledovat webo-

vé stránky obce a úřední desku u 

Obecního úřadu v Mukařově, kde bude 

mimo jiné oznámeno, kdy a jak bude 

možné připomínkovat nový územní 

plán.    

Pokud budete mít chuť a čas, můžete 

napsat svoje názory, návrhy nebo nápa-

dy na adresu redakce: 

zpravodaj@mukarov.cz. 

Tentokrát této možnosti využila obyva-

telka Mukařova, kterou výrazně zasáhlo 

vykácení sakurové aleje u hřiště. 

Přeji vám krásné léto, pohodu, zdraví 

a radosti dosti. 

Renáta Kiara Vargová

V čísle dále najdete:
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Slovo starosty
ážení čtenáři, dva měsíce opět 

utekly jako voda, léto se poma-Vlu překulilo do své druhé polo-

viny a zatím nám spíše ukazuje svou 

přívětivější tvář, což asi vítá většina 

z nás.

I když je toto období spíše klidnější na 

události, o okurkové sezóně se rozhod-

ně mluvit nedá. Kvůli malému počtu 

srážek se snižuje hladina podzemních 

vod, takže se opakuje každoroční pro-

blém s nedostatkem vody ve studních i 

vrtech. K celkovému stavu nepřispívá 

napouštění bazénů a zalévání zahrad. 

Vody je zkrátka méně a méně a možná 

se jednou budeme muset zamyslet nad 

prioritami typu „zalít zahradu“ nebo mít 

dost vody v domácnosti – alespoň na 

vykoupání a podobně? No a v případě 

využívání veřejného vodovodu již nebu-

de tento problém individuální, ale bude 

se týkat mnoha z nás.

Delší období sucha s sebou přináší i 

zvýšené nebezpečí požárů, které se teď 

častěji vyskytují v blízkém i vzdálenějším 

okolí naší obce. Při poměrně častých 

výjezdech hasičů se tak ovšem začal 

projevovat jeden důsledek neukázně-

nosti – zatím se zdráhám použít slovo 

„bezohlednosti“ – některých občanů.

Tímto nešvarem, který mnozí podceňují, 

a přitom se každého z nás může jednou 

velmi citelně dotknout, je parkování 

vozidel na ulicích ve vnitřní části obce, 

která – jak již se bohužel opakovaně 

stalo, blokují následně průjezd požár-

ních vozidel. A protože toto téma se již 

v minulosti řešilo, bude nutno přistoupit 

k opatřením ve formě žádosti obecního 

úřadu směrem k Policii ČR, aby postiho-

vala i tento přestupek – tedy parkování

 v oblastech označených dopravní znač-

kou „Obytná zóna“ (což jsou prakticky 

všechny ulice v našich obcích). 

Doporučuji tedy toto upozornění brát 

vážně.

Dalším, možná poněkud nepříjemným 

překvapením, alespoň pro neukázněné 

řidiče, je chystané měření rychlosti vozi-

del v obci. Na červencovém zasedání 

zastupitelstva jsem po jednání s vede-

ním města Kostelec nad Černými Lesy 

předložil ke schválení návrh veřejno-

právní smlouvy, na základě které bude 

toto měření na žádost obce Mukařov 

namátkově provádět kostelecká měst-

ská policie. Pevně doufám, že toto opat-

ření přispěje ke zvýšení bezpečnosti 

silničního provozu v naší obci a ocení jej 

všichni slušní řidiči a zejména chodci. 

Přeji Vám klidné, hezké a bezpečné léto.

Rudolf Semanský, 

starosta obce Mukařov

Na červnovém zasedání zastupitelstva byl ulici. Zastupitelstvu byl předložen návrh 

schválen závěrečný účet a účetní závěrka sdružení Mukařov-sko a Prosapia na 

obce za rok 2014. Za přítomnosti starostů zřízení Komunitního centra, které by 

spádových obcí byla otevřena diskuse o nabídlo nejen pokračování aktivit Mateřského 

možnostech spolufinancování dostavby centra a kroužky pro předškolní děti, ale také 

i dalšího provozu základní školy v Muka- zájmové kroužky pro děti školního věku, 

řově. Vzhledem k různosti názorů je zřejmé, volnočasové aktivity pro dospělé a seniory, a 

že si přijetí společné dohody vyžádá delší čas. navíc i zázemí pro poskytování sociálních 

Zastupitelé se dále zabývali aktuálními služeb. Podmínky poskytování a potřebnost 

zakázkami obce a schválili vítěze veřejné sociálních služeb v obci byly předmětem 

zakázky na dodávku techniky na svoz samostatného bodu jednání zastupitelstva.

bioodpadu, na nějž obec získala dotaci. Dalším důležitým bodem byla diskuse o při-

V závěru jednání oznámila Ing. Marcela pomínkách zastupitelů k návrhu územ-

Eichnerová rezignaci na funkci zastupitelky a ního plánu. Zastupitelé rekapitulovali své 

všechny související funkce z osobních důvodů. postoje k několika desítkám připomínek 

Na červencovém zasedání složila slib vzešlých z veřejného projednání návrhu 

zastupitele Alena Semanská, která převzala v loňském roce i dalších podání od jednot-

mandát po odstoupivší Ing. Marcele livých vlastníků pozemků. V nejkontroverzněj-

Eichnerové. Do Rady obce byl zvolen Tomáš ším bodě, kterým je postoj k možnosti další 

Bergmann. výstavby bytových domů v obci, bylo přijato 

usnesení, které navrhuje ponechat možnost Na zasedání se znovu diskutovalo o financo-

stavět bytové domy na plochách označených vání přístavby školy – ze strany mukařov-

jako smíšená vesnická a městská zástavba, ských zastupitelů zazněla nabídka přistoupit 

ovšem při sníženém maximálním počtu na budoucí vytvoření svazkové školy. Jednalo 

bytových jednotek z 8 na 6 a snížení se rovněž o vývoji situace kolem zamýšleného 

maximální výšky budov na 10,5 metru. umístění některých dětí z Mukařova do 

Projednávané znění je pouze návrhem úprav, mateřské školy ve Svojeticích – klíčový je 

který bude postoupen k zapracování postup prací na stavbě nové budovy ve 

pořizovateli územního plánu a podroben Svojeticích, jejíž kolaudace je podmínkou 

schvalování všemi dotčenými orgány. uvolnění míst pro mukařovské děti. I když je 

Výsledné znění územního plánu a nové harmonogram napjatý, svojetičtí ujišťují, že se 

mapové podklady budou předmětem vše stihne do 1. září. 

dalšího veřejného projednání. Jeho termín Probíraly se možnosti využití ordinací lékařů 
bude včas oznámen na webových stránkách v budově OÚ – trvá snaha získat do nich opět 
obce, úřední desce a – dovolí-li to termín lékaře, jak pediatra, tak praktického lékaře pro 
uzávěrky – také v Obecním zpravodaji. dospělé. Jednalo se rovněž o možném využití 

Kateřina Čadilováprostor po školní družině v budově v Příčné 

Zastupitelstvo obce Mukařov (ZO) zasedá jednou měsíčně, zpravidla 

každé druhé úterý v měsíci. Zápisy ze zasedání jsou uveřejňovány na 

úřední desce obce Mukařov a na webových stránkách www.mukarov.cz. 

Z jednání Zastupitelstva obce

Z činnosti Výboru pro životní prostředí
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Ve 2. čísle Obecního zpravodaje jsme psali  o situaci ignoruje, bude zeleň odstraněna 

žádosti o dotaci ze Státního fondu životního zaměstnanci obce a náklady předloženy 

prostředí na projekt revitalizace obecních majiteli k úhradě.

pozemků v centrální části obce, který Je-li přerostlá vegetace uvnitř i vně pozemku 

zpracovala zastupitelka Kateřina Budínová. problémem i vaší zahrady, můžete ořezané 

Žádost byla Státním fondem oficiálně větve zdarma odevzdat ve sběrném dvoře 

akceptována, k získání finančních prostředků na bioodpad „na Čapíku“, vždy ve středu od 

chybí už jen podpis ministra. Výbor proto 11 do 18 hodin. Rozsah provozní doby 

předpokládá, že na podzim bude možné začít odpovídá současnému zájmu o využívání této 

připravovat zpevněnou cestu parkem. služby. Pokud by se zájem zvýšil, bude obec 

Součástí projektu jsou také lavičky v parku a  uvažovat i o případném rozšíření provozní 

trvalkové záhony u budovy obecního úřadu. doby. 

K úspěchu projektu přispěl  i pečlivý výběr Výbor se dlouhodobě zabývá rovněž situací 
navržených dřevin s ohledem na místní ve Sportovní ulici, kde byla pozastavena 
podmínky a respektování biodiverzity nejen obnova aleje, neboť zde není možné dodržet 
v rostlinné, ale i hmyzí říši. energetickým zákonem stanovené ochranné 

V souvislosti se ztíženou průjezdností pásmo zemního vedení elektrického proudu, 

některých ulic, kterou v minulých dnech což potvrdilo i stanovisko vlastníka vedení, 

akutně řešili hasiči, upozorňujeme, že k ní společnosti ČEZ. Náhradní výsadba je 

mnohdy výrazně přispívají i dřeviny a další samozřejmostí, vhodné místo je potřeba najít 

zeleň, která přesahuje ze zahrad na obecní v souladu s rozvojovými plány obce. 

komunikace. Pokud majitel pozemku tuto Kateřina Budínová a Kateřina Čadilová



Svoz odpadů v obci zajišťuje smluvně 

firma Marius Pedersen, provozovna 

Říčany. Tato firma provádí svoz komunál-

ního odpadu, bioodpadu, separovaného 

(tříděného) odpadu a objemného odpadu.

Komunální odpad se vhazuje do černých 

popelnic, které jsou u každého domu či 

chaty. Odpad z chat, které jsou obtížně 

dostupné pro svozovou techniku, je možné 

odkládat do speciálních pytlů nebo přímo 

do černých kontejnerů. Svoz je zajištěn 

jednou týdně, a to vždy ve čtvrtek. Do 

těchto nádob patří pouze domácí zbytko-

vý odpad. 

Vydávání nádob a jejich přistavení 

k nemovitosti nebo výměnu nádob za 

poškozené zajišťuje výše uvedená firma, 

tel. 323 605 483.

V případě, že požadujete změnit typ svozu 

– frekvenci vyvážení, velikost nádoby, atp., 

je nutné znovu vyplnit a na obecním úřadě 

podat registrační formulář. Změny je z ad-

ministrativních důvodů možné provádět 

pouze od začátku prosince do poloviny 

ledna, nová registrace je možná po celý rok 

a je povinná pro vlastníky všech nemovitos-

tí na území obce, v nichž vzniká komunální 

odpad.

Biologický odpad se odkládá do hnědých 

popelnic a sváží se ve středu, od května do 

listopadu každý týden, v březnu, dubnu a 

začátkem prosince jednou za 14 dnů (přes-

ná data jsou uvedena na webových strán-

kách obce). Pokud nemáte objednané 

nádoby na bioodpad, je možné ho zdar-

ma odevzdat do sběrny bioodpadu v 

Srbíně v ulici Na Dolách (u Čapíku) kaž-

dou středu od 11 do 18 hodin.

Svoz separovaného (tříděného) odpadu

plasty každé pondělí, papír každé úterý, 

sklo poslední čtvrtek v měsíci.

Prosíme, dodržujte při třídění odpadů 

pokyny svozové firmy. Najdete je na 

kontejnerech a zde přehledně zpracované 

v barevných rámečcích. Nežádoucí přímě-

si znehodnocují vytříděnou surovinu, 

která pak nemůže být recyklována a odváží 

se na skládku.

Pokud se chcete zbavit kovového odpadu, 

elektroodpadu a vyřazených elektro-

spotřebičů, je pro vás otevřen sběrný dvůr 

na rohu ulic Obecní a Tyršova, a to každou 

středu od 8 do 18 hodin. 

Obec Mukařov zajišťuje také svoz objemného 

odpadu, který se sváží dvakrát ročně, a to 

vždy v dubnu a říjnu. O přistavených kontej-

nerech budete včas informováni na webových 

stránkách obce a obecním rozhlasem.

V příštím čísle se budeme podrobněji věnovat 

domácím mazlíčkům.

Vážení spoluobčané, v této rubrice bychom rádi postupně probrali fungování společných věcí v obci, včetně obecně známých 

pravidel, na která ale snadno zapomínáme, proto si je dovolíme připomenout. Začneme svozem odpadů.

Dovolujeme si připomenout...
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Bioodpad (hnědé nádoby)
Co patří do nádoby na bioodpad: Co nepatří do nádoby na bioodpad:

źlistí, tráva źzbytky jídel
źplevel, zbytky rostlin źjedlé oleje
źdřevěné štěpky stromů a keřů źmaso, kosti
źpiliny a hobliny źuhynulé zvířectvo
źzbytky ovoce a zeleniny źznečištěné piliny a hobliny
źspadané ovoce źbiologicky nerozložitelné odpady
źkávová sedlina, skořápky od vajec

Papír (modré nádoby)
Co nepatří do nádoby na papír:Co patří do nádoby na papír:

źpapír mastný, mokrý, znečištěný źnoviny, časopisy
zbytky potravinźkatalogy, reklamní letáky

źkrabice od nápojůźsešity, knihy
źpoužité pleny, źkancelářský papír, obálky
źobvazy, hygienické potřebyźpapírové obaly, krabice
źuhlový, dehtový a voskovaný papír, źkarton a lepenka
kopíráky

Doporučení a upozornění: Papírové krabice před vložením do kontejneru rozkládejte! 

Šetříte tak místo v kontejneru.

Sklo (zelené nádoby)
Co patří do nádoby na sklo: Co nepatří do nádoby na sklo:

źNevratné lahve bez uzávěrů źSkla s drátěnou výztuží
źSklenice od kompotů apod. źZrcadla
źLahvičky od kosmetiky źŽárovky a zářivky
źLahvičky od mycích prostředků źTelevizní obrazovky
źOkenní skla źAutomobilová skla
źTabulová skla ze skříní źKeramika, porcelán
źSkleněné nádobí źObaly od chemikálií, léků
źSkleněné střepy źJiné neskleněné odpady

Doporučení a upozornění: Lidé si často pletou keramiku a porcelán se sklem! Sklo je prů-

svitné. Pokud můžete, zbavujte láhve kovových uzávěrů, zjednodušíte tak jejich recyklaci.

Plasty (žluté nádoby)
Co patří do nádoby na plasty: Co nepatří do nádoby na plasty:

źPET lahve od nápojů (čisté, źJednorázové pleny
sešlápnuté!) źBakelity

źIgelity, sáčky, tašky źLaminované pryskyřice
źČisté folie źMolitany
źKelímky źObaly od maziv a olejů
źKrabičky od pokrmových tuků źLahve od stolních olejů
źObaly od mycích prostředků źZnečištěné plasty (např. zbytky 
źPrázdné obaly od kosmetiky potravin, chemikáliemi, oleji)
źMisky, kbelíky źNovodurové trubky
źHračky - plastové źLinolea a jiné výrobky z PVC
źPlastové výrobky źAutomobilové plasty
źPolystyrén źJiné neplastové odpady

Doporučení a upozornění: Sešlapáváním plastových láhví výrazně ušetříte místo 
v kontejneru. Sešlápnutých láhví se vejde do kontejneru 3x více a výrazně se tak zlevní celý sběr. 
U láhví nedotahujte uzávěry, uzavřené láhve se nedají lisovat do balíků. Třídění plastů je velmi 
náročné na kvalitu sběru, zejména znečištění zbytky potravin, oleji a mechanickými nečistotami 
může recyklaci plastů úplně znemožnit. Z PET lahví není nutné odstraňovat etikety (i když zpra-
covateli tím pomůžete), neboť před zpracováním procházejí mycí linkou, která má za úkol odstranit 
nejen etiketu a víčko, ale zejména lepidlo, kterým je etiketa k láhvi přilepena.

Podle informací na www.mukarov.cz a z firmy Marius Pedersen zpracovala Eva Hegyiová

 
Co patří do nádoby na nápojové kartony: Co nepatří do nádoby na nápojové kartony:

źkrabice od mléka, mléčných výrobků źplasty
źkrabice od džusů, vín źpapírové kartonové krabice
źostatní Tetrapack krabice

Nápojové kartony ( -oranžové nádoby)černo

Doporučení a upozornění: Kontejnery jsou černé s oranžovým víkem (popřípadě jsou celé 
oranžové). V obci jsou umístěny na těchto stanovištích: Srbín: ulice Kopretinová a Na Píschách. 
Mukařov: ulice Obecní (u parku), roh ulice Zelená a Požární, roh ulice Na Moklině a Vysoká. 
Žernovka: na obou koncích ulice V Průhoně.



braly spíše jako opakování, ale i ty se 
dozvěděly zajímavosti a novinky, anebo si 
potvrdily, že nelze věřit všemu, co se šíří 
v reklamě nebo mezi snaživými dealery. 
Na podzim se chystá pokračování besedy, 
při níž bude možné si nechat na speciál-
ním přístroji změřit nejen hmotnost, ale i 
poměr svalové a tukové hmoty, což je 
základem pro správné stanovení jídelníč-
ku.

Na setkání se probíraly i plány do budouc-
na – jak Kavárničku propojit s aktivitami, 
které už dvacet let pro seniory organizují 
mukařovští hasiči, a na co zaměřit témata 
společných setkání, aby byla atraktivní 
pro všechny, kdo chtějí svůj „třetí věk“ 
užívat aktivně. Kavárničky se budou konat 
pravidelně vždy každý poslední čtvrtek 
v měsíci, místo a program bude včas 
oznámeno na plakátcích a webu obce a 
Mukařov-ska.

Kateřina Čadilová, Eva Hegyiová,

Mukařov-sko

Léto u hasičů v Mukařově
Léto je v plném proudu, nastal čas 
vytoužených dovolených. I pro nás, 
hasiče, znamenají prázdniny volnější 
měsíce, zejména z pohledu pořádaní 
kulturně-společenských akcí a účasti 
na hasičských soutěžích dětí i dospě-
lých. 

Přesto jsme se nenudili a nenudíme. 
Mimo aktivity spojené s odbornou 
přípravou a údržbou techniky jsme 
s mladými hasiči navštívili stanici profesi-
onálních hasičů v Říčanech, kde si děti 
prohlédly zázemí profesionálních hasičů 
a vyzkoušely vybrané vybavení. Také na 
vlastní oči viděly, jak se při výjezdu použí-
vá požární tyč místo schodiště. Soutěžní 
rok ukončilo nejmladší družstvo dětí 
přespáním v hasičárně, které bylo spoje-
no s opékáním buřtíků.

Zásahová jednotka poskytla dvě technic-
ké pomoci na provzdušnění rybníka 
v Mukařově, při kterých se potvrdilo, jak 
moc komplikují průjezd techniky stojící 
vozidla na komunikacích v obci, společně 
s bujnou vegetací přesahující ze zahrad 
mnohdy až do půlky silnice. 

Horké letní počasí a dlouhotrvající sucha 
„přispěla“ k dalším výjezdům jednotky. 
Prvním z nich byl výjezd k požáru pole       
v těsné blízkosti železniční tratě mezi 
Světicemi a Říčany dne 21. července. Další 
požár byl ohlášen přímo v Mukařově.       

životní příběh velkého vyhnance Bohumil Kardinál Beran a Mukařov
Svoboda a Jaroslav V. Polc. A pokračují:   

Nová pamětní deska, kterou před „V Mukařově prožil arcibiskup Beran          
dvěma měsíci odhalil na mukařov- i slavné chvíle výročí svého biskupského 
ském charitním domě kardinál svěcení na svátek Neposkvrněného 
Dominik Duka, připomíná katolického početí Panny Marie. K této příležitosti mu 
duchovního, teologa a 33. pražského přijeli popřát a zazpívat jeho věrní 
arcibiskupa Josefa Berana. Arcidie- Pražané, jejichž návštěv stále přibývalo. 
cézní charita zároveň dům oficiálně Tam také oslavil 28. prosince 1963 své 
přejmenovala na Domov pro seniory pětasedmdesátiny.”
kardinála Berana. Sluší se proto připo-

Josef Beran se narodil v Plzni 20. prosince 
menout, co jeho eminenci Prof. ThDr. 

1888. Po absolvování gymnázia se stal 
Josefa Jaroslava Berana s tímto mís-

studentem České koleje v Římě. Po 
tem spojuje.

vysvěcení na kněze působil jako učitel, 
Josef Beran, tehdy ještě arcibiskup později přednášel na Teologické fakultě 
pražský, se do Mukařova dostal po UK, získal titul profesora teologie a od 
dlouhých třinácti letech nucené internace roku 1932 byl rektorem arcibiskupského 
na různých místech České republiky, kde kněžského semináře. Za druhé světové 
byl protiprávně držen komunistickou války byl vězněn v koncentračních tábo-
státní bezpečností. Důvodem internace, rech Terezín a Dachau, po nástupu 
sledování a pronásledování bylo, že komunismu zas následovaly restrikce      
odmítl podřídit církev totalitní moci. a zmíněná internace. Po čase stráveném   
Charitní dům, který v té době sloužil jako v Mukařově byl opět přemístěn, tentokrát 
domov řeholnic, se mu po „omilostnění“ do Radvanova v Jižních Čechách, který byl 
prezidentem Zápotockým provázeným velmi těžko dostupný pro návštěvy a kde 

mu scházela i mukařovská příroda. V roce 
1965 byl Josef Beran v Římě jmenován 
kardinálem. Zúčastnil se slavnostního 
ceremoniálu, po něm už mu ale nebylo 
umožněno vrátit se do vlasti. V roce 1969 
zemřel v Římě na rozedmu plic. Komu-
nistická vláda nepovolila převoz jeho těla 
do ČSSR, ale papež Pavel VI. rozhodl, že 
bude pochován v kryptě chrámu sv. Petra 
a Pavla v Římě. Je jediným Čechem a 
jediným kardinálem, kterému se dostalo 
té pocty, že odpočívá po boku papežů 
poblíž hrobu svatého Petra. 

Jak naznačují dobové fotografie, Josef 
Beran se do Mukařova před odjezdem do zákazem pobytu v Praze stal útočištěm    
Říma rád vracel i po svém nuceném o mnoho vlídnějším než ta, na která si 
přesídlení. Mezi čtenáři Zpravodaje se během internace musel zvyknout. Měl 
jistě najdou pamětníci, kteří si na něho zde do jisté míry svobodu pohybu a 
vzpomenou, nebo lidé, kteří o něm slyšeli konečně ho mohli navštěvovat přátelé a 
vypravovat. Za redakci bych je ráda pří-buzní, kteří předtím ani nesměli 
požádala o to, aby se s námi o tyto vzpo-vědět, kde se právě nachází.  Navštěvoval 
mínky či dobové dokumenty nebo mše v místním kostele a také mu po 
fotografie podělili.dlouhé době volně přicházela pošta 
Petra Batókz domova i ze zahraničí. Po dobu jeho 

pobytu od  4. října 1963 do 2. května 1964 foto: archiv Mukařov-ska z výstav starých 
se Mukařov stal jakýmsi poutním místem pohlednic a fotografií Mukařova
Beranových příznivců.

„Před okny jeho pokojíku rostly vysoké 
Červencová kavárničkasmrky, na jejichž větve usedali ptáci. Josef 

Beran se přiznal, že se dlouho nemohl Červencová Kavárnička se sešla v restau-
nasytit tohoto pohledu na Boží přírodu, raci U kostela. Původní termín byl posu-
který mu byl tak dlouho odpírán. Seděl nut kvůli tropickým vedrům, která naštěs-
prý asi půl hodiny, on, který nepromarnil tí trochu polevila přesně 23. července. 
ani okamžik, a jen se díval… U okna byla Díky prázdninám byla účast menší, ale o 
klícka s ptáčkem, na okně květiny, ze to živější byla diskuse s nutriční poradkyní 
stěny se usmívala tvář jeho maminky       Lucií Dvořákovou o tom, jak si správnou 
a proti ní byl obraz Svatého otce, Pavla VI., stravou a životosprávou můžeme i po 
s nímž se znal ještě z Milána.“ Tak popisují padesátce udržet dobrou kondici, a tím i 
Beranův pobyt v knize Kardinál Beran, energii a pohodu. Některé účastnice to 

Slovem i obrazem z naší obce
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V ulici Vodní došlo k požáru vzrostlého 
jehličnatého stromu, živého plotu a sou-
sedícího dřevníku. Zde se díky včasnému 
zásahu předešlo rozšíření na další parcely 
a okolní vegetaci. V tomto případě bylo 
štěstí, že průjezd v ulici byl tentokrát 
zajištěn, a tak nedošlo k časové prodlevě 
při jízdě k zásahu. 

V tentýž den večer byl jednotce vyhlášen 
další výjezd k požáru lesa před obcí 
Strašín. I zde se povedlo včasným a 
účinným způsobem zabránit rozšíření 
požáru na větší plochy. Požár lesa se 
nevyhnul ani lesům v Říčanech. Tam jsme 
zasahovali 23. 7. 2015 společně s ostatní-
mi jednotkami na likvidaci požáru 
v nedostupném terénu. Právě s ohledem 
na terén a hrozbu rychlého šíření požáru 
byl povolán policejní vrtulník, který za 

použití tzv. bambi vaku (vak o objemu 800 
litrů pověšený pod vrtulníkem) pomáhal 
shozy vody zabránit šíření ohně a jeho 
likvidaci. Na pozemních hasičích pak         
v těchto případech bývá náročné rozhra-
bávání požářiště a dohašování vodou 
z cisteren. Chovejme se ohleduplně a 
s rozumem v tomto čase, kdy vody není 
nazbyt a sucho je „ideálním“ prostředím 
pro vznik požáru.

Michal Pokorný,

starosta SDH Mukařov a velitel JSDH 
Mukařov

Úspěch v celostátní soutěži
První místo ve výtvarné soutěži Svět 
očima dětí v kategorii předškolních dětí 
získala žačka mukařovské mateřské školy. 
Pětiletá Terezka Hlavničková ze třídy 
Berušek v polovině června převzala cenu, 
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diplom a medaili z rukou moderátora rybník bez ryb. O tom, že tu ryby jsou, 
Karla Voříška. Předávání se konalo svědčí přítomní rybáři, a také pan 
v budově Ministerstva vnitra, které letos Doskočil, který se zde o vše stará a které-
pořádalo již 12. ročník soutěže. Téma mu patří dík za vytvoření a udržování 
znělo „Čím budu, až vyrostu“ a mukařov- pěkného místa v obci pro chvíle odpočin-
ská školka přispěla výběrem nejpovede- ku i zábavy. 
nějších obrázků „svých“ dětí. Terezka Po těch 25 letech jsem tedy začal znovu 
nakreslila obrázek policistky, protože chodit na ryby. Klid a pohoda jsou oprav-
právě tou by se jednou chtěla stát. dovým relaxem po náročných pracovních 

Zuzana Tůmová, Petra Batók dnech. Co si přát více, než si odpočinout 
foto: Markéta Rybínová v pěkném prostředí a tu a tam mít štěstí a 

třeba si ulovit i nějakou rybku pro radost. 
Chcete-li nabrat síly a odpočinout si, Potřebujete si odpočinout? 
přijďte někdy na ryby, nebo se jen tak 

Běžte na ryby projít okolo rybníka, posedět na hrázi a 
vnímat klid, který všichni hledáme.   Už je to už pěkná řádka let, co jsem jako 

malý kluk chodil na ryby. Tehdy mně to  Michal Pokorný
přišlo jako zábava a v podstatě až na 
„čudly“ jsem nic nechytil. Přesto mě 
rybaření bavilo. Nyní, po téměř 25 letech, 
jsem se díky svému synovi k rybaření 
vrátil. A kam jinam než na stejný rybník, 
na kterém jsem naháněl ony „čudly“. Za ta 
léta došlo nejen k pokroku v oblasti 
rybářského vybavení, ale i „náš“ mukařov-
ský rybník, mnohým známý pod názvem 
Požární nádrž, doznal výrazných změn. 
Pěkně upravené prostředí v blízkosti lesa, 
pořádek okolo rybníka a klid je nyní to, co 
nám toto místo nabízí. A jaký by to byl 

Budova Sokola stojí v Mukařově od roku 

1920. Letos byla zateplena, došlo 

k renovaci oken a fasády. Dočkáme se 

i lepších podmínek v jejím interiéru? 

Odpovídá starosta TJ Sokol Mukařov 

Ing. Zdeněk Týce.

Ve které době se v minulosti uskutečnila 

nějaká větší investice do budovy Sokola a 

co to bylo?

V 70. letech minulého století byla provedena 

přestavba z lokálního topení na ústřední 

topení pevnými palivy (koks). Koncem 80. let 

minulého století došlo k částečné rekon-

strukci bytu správce, od roku 2004 je 

sokolovna napojena na tlakovou kanalizaci 

v obci. V roce 2013 bylo provedeno napojení 

na obecní vodovod a v listopadu 2013 byla 

provedena změna vytápění z pevného 

paliva (koksu) na vytápění plynem, to 

znamená, že byla přebudována kotelna.  

Kolik letošní zateplování stálo a jak bylo 

financováno?

Celková cena stavebních prací byla 4 005 545 Kč 

s DPH. Pokrytí bylo následující: 2 723 865 Kč byla 

dotace ze SFŽP, 510 000 Kč činila investiční 

dotace od OÚ Mukařov, 771 680 Kč vložila 

vlastními prostředky TJ Sokol Mukařov. 

Kdo prováděl výběr omítky a proč je jinak 

žlutá než budova školy? Je to záměr, aby 

došlo k odlišení?

Barvy Sokola Mukařov jsou modro-bílo-

černá. Ty se na omítku sokolovny vůbec 

nehodí, tak bylo rozhodnuto udělat ji žlutou, 

jako byla její původní barva, když byla 

postavena. Odlišení od jiné žluté nebylo 

záměrem. Rozhodnutí provedl výbor TJ 

Sokol Mukařov.

Budova Sokola je využívána na mnoho 

různých sportovních i společenských akcí. 

Z vlastní zkušenosti však vím, že účastníci 

těchto akcí si často stěžují na nepořádek, 

špínu a zápach z kouření. Bude se nyní, kdy 

je budova krásná na pohled, nějak usilovat 

i lepší podmínky pro návštěvníky interiéru?

Interiér zůstane nedotčen – dotace ze SFŽP 

v rámci akce Zelená úsporám je pouze na 

úsporu energetické náročnosti budovy a 

nelze z ní hradit jiné neuznatelné náklady. 

Na lepší podmínky uvnitř sokolovny si bude-

me muset ještě nějaký rok počkat.

Děkuji za odpovědi.

 Renáta Kiara Vargová

Foto: Původní budova sokolovny z 20. let 

minulého století

Mukařovský Sokol v novém kabátě



Ačkoli prognostici už dávno věštili knihám chmurnou budoucnost, i v éře čteček, tabletů a mobilů, které 

nám zobrazí, na co si vzpomeneme, se knihy tisknou, prodávají a také půjčují. V Mukařově se na pravidelné 

i občasné čtenáře každé úterý a čtvrtek těší knihovnice Alexandra Jeriová.

Na návštěvě v mukařovské Obecní knihovně 

Novinky z naší knihovny

Chuck Palahniuk: Strašidla – Román (z) 
povídek

Praha: Odeon, 2015, 383 s.

Hrdinové knihy jsou zavření 
ve zchátralém bývalém diva-
dle na okraji města. Chtěli 
zde napsat mistrovské dílo, 
na něž se ve víru normálního 
života nemohli soustředit. 
Místo tvůrčího zápalu je však 
čeká boj o přežití: organizá-
tor pobytu zešílel a zničil 
zásoby jídla. Našich třiadva-
cet zajatců tedy musí najít 
způsob, jak přežít. Čekání na 

záchranu si krátí vyprávěním příběhů. Knihu 
nepokrytě inspirovaly Chaucerovy Canter-
burské povídky, ale jsou asi tím nejlepším, co 
Palahniuk kdy napsal.

Anna Strunecká: Jak přežít dobu jedovou?

Blansko: ALMI, 2013, 358 s.

Vedle aspartamu, statinů, 
umělých barviv a hormonál-
ních disruptorů se kniha 
věnuje rizikům konzumace 
sóji, Coca-Coly či populární-
ho MMS. Poukazuje na mož-
nosti prevence nejčastějších 
civilizačních nemocí, upozor-
ňuje na rizika očkování a 
užívání léků. Tato knížka 

chce být užitečná všem, kteří berou zodpo-
vědnost za svoje zdraví především do vlast-
ních rukou.

Zuzana Pospíšilová: Detektivové a podivné 
krádeže

Praha: Grada, 2015, 72 s.

Dlouho se zdálo, že ve městě 
je klid, ale najednou se tady 
krade! A nezůstane u jedno-
ho vloupání, k loupeži už 
došlo v drogerii, v hospůdce, 
v lékárně, v obuvi, v klenot-
nictví a nakonec nebylo ušet-
řeno ani papírnictví. Policie si 
neví rady, podezřelých je 
mnoho. Ověřená detektivní 
parta – Dan, Tadeáš, Kuba, 

Tom a Vašek – hledají souvislosti případů tam, 
kde by je nikdo nehledal – v kadeřnictví. 
Zajímá tě, kdo krade? Předběhnou kluci poli-
cii? Čti, přemýšlej, odpovídej na kontrolní 
otázky a dočkáš se nečekaného rozuzlení. 
I tentokrát ti v pátrání pomohou vtipné ilu-
strace Markéty Vydrové.

Dana Winklerová: Pohádky ze statku 
strýce Josefa

Praha : Fortuna Print, 2006, 62 s.

Knížka plná milých příhod ze 
života zvířátek. Čtenáři odha-
lí, jaká dobrodružství prožila 
sýkorka Eliška, neposlušný 
Kačírek, myšák Ferda či zajíc 
Janek. Čtení vhodné pro 
předškoláky a začínající 
čtenáře.
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Pro případ, že někdo vůbec netuší, kde 

knihovnu v Mukařově hledat, můžeš ji pro-

sím trochu představit? 

Místní knihovna se nachází v budově 

Obecního úřadu Mukařov hned vedle pošty. 

Už druhý rok je otevřena dvakrát týdně 

v úterý a ve čtvrtek vždy od 13 do 17 hodin, 

ve čtvrtek i dopoledne od 10 do 12 hodin. 

Knihovní fond má více než 2500 vlastních 

knih rozdělených na beletrii, detektivky, 

naučnou a dětskou literaturu.

V knihovně ovšem nejsou jen knihy, co dal-

šího zde ještě najdeme?

Je zde k dispozici internet s možností využití 

tiskárny. Také tu najdete časopisy převážně 

s tématikou bydlení a zahradní architektury 

a velké množství časopisů pro děti.

Vím, že malé venkovské knihovny mají 

možnost využívat tzv. výměnný fond z vět-

ších knihoven. Funguje to tak i v Mu-

kařově?

Ano, máš pravdu. Převážná část krásné 

literatury a detektivních románů je tvořena 

z výměnného fondu Husovy knihovny 

v Říčanech a Městské knihovny  v Benešově. 

Ta rozšiřuje nabídku čtenářům o dalších 

přibližně 1500 svazků. Knihy méně čtené 

nebo delší dobu zapůjčené vyřazuji, abych 

uvolnila místo pro nové. Těch přivezu 

během roku kolem 800.

Dá se říct, kdo převažuje mezi čtenáři? 

Chodí spíš mladší nebo senioři, ženy nebo 

muži?

Knihovnu navštěvují převážně senioři a 

rodiče s dětmi. Mezi dospělými čtenáři pře-

važují ženy, zatímco malé děti a školáci jsou 

hlavně kluci. Ti často přijdou jen na chvilku, 

aby si našli nějakou informaci na internetu 

nebo v encyklopedii. Jsou zkrátka zvídavější.

Práce s lidmi přináší jistě mnoho zážitků, 

chtěla by ses o nějaké podělit? 

Napadá mě smutná opakující se situace, 

kdy dítě s maminkou ve frontě na poštu 

zvědavě nakukuje do knihovny a prosí jí, ať 

se jdou podívat. Ona odpoví, že tam jsou jen 

knihy a ty má přece doma taky.

A naopak přijde dospělý, že jeho děcko bylo 

se školou či školkou v knihovně na exkurzi, a 

tak by se rád v knihovně zaregistroval. A to 

je moc milé.

Minimálně jednou za rok se v knihovně 

dveře doslova netrhnou, to když se koná 

vánoční výstava betlémů. Kolik výstav už 

bylo a kde se vždycky vezmou všechny ty 

úžasné exponáty?

Výstavy byly teprve dvě. Poprvé v roce 2013, 

kdy Obecní úřad zorganizoval na 1. advent-

ní neděli rozsvěcení vánočního stromu, a 

při té příležitosti jsem nabídla možnost 

malé výstavky betlémů. Trvala pouze to 

nedělní odpoledne a návštěvnost byla veli-

ká. Vloni jsme s Marcelou Eichnerovou zača-

ly s přípravami již několik týdnů předem. 

Kontaktovaly jsme přátele, známé a čtená-

ře. Nahromadily jsme více než 35 betlémů. 

Ve čtvrtek před 1. adventní nedělí jsme po 

výpůjčních hodinách začaly s vyklízením 

knih z regálů a v následujících dnech pokra-

čovaly s instalací výstavy. O vánoční dekora-

ci se postarala Kateřina Budínová a v sobo-

tu a neděli nabídla pomoc Jana Mark-

gráfová. Výstava byla přístupná do následu-

jícího pátku, kdy stále přicházeli další hosté.

Máš nějaké další plány mimo základní 

výpůjční služby?

Prostředí knihovny inspiruje k různým kul-

turním aktivitám, jako například k výuce hry 

na hudební nástroj, besedám nebo tema-

tickým výstavkám, ale k tomu je třeba 

dostatek odhodlání, elánu, trpělivosti a 

času, ale i prostoru, kterého se nedostává 

především. 

Snad se brzy najde řešení v jiných pros-

torách v obci a ve spolupráci s dalšími nad-

šenci.

A na konci opět něco pro ty, kdo návštěvu 

do útulné mukařovské knihovny zatím 

odkládají. Co je potřeba k tomu, aby se 

člověk stal čtenářem naším knihovny,   a 

co jsou základní pravidla, která musí 

respektovat?

To je velice jednoduché. Ten váhající si 

může půjčit knihu jednorázově a teprve 

později se stát stálým čtenářem, na základě 

řádné registrace tj. uvedení osobních údajů 

a zaplacení ročního poplatku (dospělí 100, 

mládež 50 a děti 20 korun). Knihy půjčuje-

me na dobu jednoho měsíce s možností 

výpůjčku prodloužit. A tak jako v profesio-

nálních knihovnách, ztrátu nebo poškození 

knihy hradí čtenář, ale to naštěstí řešíme 

jen výjimečně.

Děkuji za rozhovor.

Kateřina Čadilová



Sakury versus truhlíky 

Do Mukařova jsem se s rodinou přistěhovala zhruba před rokem. Tato obec nás nadchla pokli-
dem původní rekreační oblasti. Ve Sportovní ulici, kde bydlíme, byla alej japonských okrasných 
třešní – sakur a opodál u cesty ke škole stály vzrostlé stromy. Na začátku letošního jara byly 
stromy na cestě ke škole vykáceny. Ačkoliv byly krásné, zdravé, dozvěděla jsem se, že důvodem 
jejich vykácení byla nutnost vystavit novou cestu ke škole. Vykácení velkých stromů mě mrzelo 
hlavně proto, že děti po obědě čekaly na hřišti na odchod do družiny a protože to bylo v poled-
ních hodinách, schovávaly se do jejich stínu. Dále jsem si myslela, že součástí výstavby nové 
cesty bude i veřejné osvětlení, které tam stále chybí, zejména v zimních měsících, kdy si děti 
svítí na cestu mobilem. 

Co mě však šokovalo, že kácení stromů pokračovalo dále, následně 
byla vykácená celá sakurová alej ve Sportovní ulici. Hned jsem volala 
na obecní úřad v Mukařově, abych zjistila, co se děje. Mluvila jsem 
s panem místostarostou Zimou, který mi řekl, že některé stromy 
zvedaly chodník a některé stromy byly nemocné. Obec podle slov 
pana Zimy rozhodla, že alej bude v plném rozsahu obnovena novými 
stromy, aby to nějak vypadalo a staré nebyly promíchány s novými. 

V době kácení sakur jsem mluvila s paní Budínovou, která je zodpo-
vědná za veřejnou zeleň v Mukařově. Paní Budínová mě ujistila, že 
nové stromy jsou již objednané a do konce měsíce budou vysazené. 
Dlouho se nic nedělo, později jsem potkala zaměstnance obce, který 
stromy kácel, zeptala jsem se ho, kde to s těmi stromy vázne. Bylo mi 
sděleno, že jsou objednány speciální chodníkové sakury s „plochými 
kořeny“ a že dodavatelská firma se zpozdila s dodávkou. V následují-

cích týdnech se stále nic nedělo, tak jsem zavolala přímo paní Budínové, která mi k mému 
velmi nemilému překvapení sdělila, že se změnily plány a že výsadba stromů se zrušila. 
Přibývaly stále další argumenty, proč stromy nesázet. Jedním z argumentů paní Budínové bylo 
i neustálé odvolávání se na doporučení Odboru životního prostředí v Říčanech. 

Zajímala jsem se přesto o sakurovou alej dále a zavolala jsem pro další informace přímo na 
Odbor životního prostředí v Říčanech. Byla jsem přepojena na odborníka, který se touto 
problematikou zabývá, a ten mi velmi ochotně vše vysvětlil do detailů. Především řekl, že 
kácení stromů v dané obci je čistě v pravomoci obce, tedy Mukařova. 
Dále argument, že strom zvedá chodník, je tím posledním důvodem 
pro kácení stromů, toto se řeší jinak. Dále uvedl, že kabelové vedení v 
kořenové části stromů je naprosto běžné a že kořeny do vedení neza-
růstají, ale obrůstají je. Toto jsem si ověřila i u dvou dalších nezávis-
lých elektrikářů. V nepolední řadě řekl, že pokud obec vydá rozhodnu-
tí o kácení stromů, měl by jeho součástí být dendrologický posudek a 
řešení náhradní výsadby a toto rozhodnutí je závazné a vymahatelné 
Českou inspekcí životního prostředí.  Překvapuje mě, že přesto, že má 
obec Mukařov v zastupitelstvu pracovníka zodpovědného za veřej-
nou zeleň, nevědělo se toto dopředu a celá akce okolo kácení a sázení 
stromů vypadá jako neplánovaný počin s nejistým koncem.   

Co je ovšem nejhorší, to je současná plastová realita, kdy sakury 
nahradily umělohmotné květináče s nevkusnou výsadbou, které 
neplní ani účel ani estetickou stránku. Této části Mukařova chybí stín i půvab původní výsad-
by. Stromy už jsou pryč, s tím nic nenaděláme, ale věřím, že se najde řešení, jak do této části 
Mukařova vrátit původní krásu, aby to zde nevypadalo jako měsíční krajina. Závěrem bych se 
chtěla vedení obce zeptat, jak situace bude dále řešená a zda plastové květináče nebyly dražší 
než výsadba nových stromů.

Ing. Dana Navrátilová 

Názory čtenářů
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Z historie pouti

Zdalipak si vzpomenete, že největší 
atrakcí v 70. letech minulého století 
byly na mukařovské pouti okurky rych-
lokvašky? Pan farář Sůra považoval 
pouť za komediantskou. Pamětníkům i 
těm mladším připomínáme některé 
uplynulé ročníky pouti tak, jak je 
zaznamenali kronikáři.      

21. 8. 1949: „Byla konána mukařovská 
pouť poprvé na hřišti u sokolovny místo 
tradičního prostoru u kostela. Na poplat-
cích se vybralo od trhovců 4 955 korun. Na 
pouti bylo přítomno asi deset tisíc osob.“

O rok později, v roce 1950, se pouť konala 
opět u Sokolovny a v kronice je zazname-
náno, že taneční zábava u příležitosti 
pouti vynesla 36 416 korun. 

23. 8. 1977: „Letošní okurková pouť 
v Mukařově se odbývala na bývalé farské 
louce před školou, a sice 21. srpna 1977. 
Již týden před tím sjelo se tu více zábav-
ních podniků, jako dětské kolotoče, autíč-
ka, houpačky-lodičky, Vídeňské kolo, dět-
ský vláček, létající kachny, lochneska, 
motokáry, střelnice, řetízkový kolotoč. 
Nechyběly ani stánky s cukrovím, melou-
ny a kysanými okurkami, které šly nejvíce 
na odbyt.     

V pátek celý den a téměř celou sobotu 
vydatně pršelo. Počasí se poněkud 
umoudřilo teprve v odpoledních hodi-
nách, ale celý zábavní areál byl ve vodě, 
všude plno bláta a kaluží. V neděli již slu-
níčko pošilhávalo a přilákalo mnoho 
návštěvníků z blízkého i vzdáleného okolí. 
K večeru se však již opět spustil déšť trvají-
cí několik dní. Za posledních 60 let ještě 
nebylo zaznamenáno, aby v létě bylo tak 
málo slunečního světla, nízké teploty a 
průtrže mračen, zátopy jsou téměř na 
denním pořádku.“     

1980: „Mukařovská pouť má velikou tradi-
ci. Každý se na ni těší, mladí, zralí i starší. 
Koná se 15. srpna v neděli, nebo následu-
jící neděli po patnáctém srpnu. Dříve se 
konala vždy 15. 8., i když to byl všední den. 
Patnáctý srpen je totiž katolický svátek 
Nanebevzetí panny Marie, které je zasvě-
cen místní kostel. Podle slov současného 
faráře Josefa Sůry, který je zde od roku 
1941, nemá již pouť svůj pravý význam, 
ale je poutí komediantskou.

Na poutě se chodilo před 2. světovou vál-
kou pěšky. Z Mukařova se chodilo na sva-
tého Jiří na Hradešínskou pouť, na svaté-
ho Prokopa na Sázavskou pouť, na svatou 
Annu do Stránčic nebo do Staré Boleslavi.      

V současné době je na poutích také hodně 
lidí, avšak chodí sem hlavně za zábavou 
než z důvodu náboženských pohnutek. 
Naše, mukařovská pouť, začíná vlastně už 
v sobotu, vrcholí v neděli odpoledne a 

Pokračování na straně 8

Pozn. redakce: Vyjádření vedení obce bude zveřejněno v následujícím čísle Zpravodaje.

Veřejná pitná voda a voda v přírodě
Také si někdy vzpomenete, jakou jste měli při dětských hrách žízeň, a nebylo honem, honem, 
kde se napít? V šedesátých letech ještě plastové láhve nebyly a také, kdo by se s nimi tahal. 
V zimě jsme lízali sníh ze stromů, ale v létě jsme museli domů nebo ke kamarádovi.

V Mukařově byla veřejná studna s ruční pumpou pouze pod farou naproti dnešnímu sběrné-
mu dvoru a na hřbitově. Na hřbitovní vodu si nikdo netroufl a o vodě pod farou se říkalo, že 
není pitná. Pravým rájem pro nás bylo tajné místo nedaleko Mukařova, které jsme tehdy 
pojmenovali „Údolí zubrů”. Název jsme převzali z knihy Eduarda Štorcha. Tím místem je malé 
lesní údolí, snad starý lom, se studánkou s třemi vyvěrajícími pramínky. Studánka byla ještě 
nedávno zarostlá ostružiním, zanesená dřevem a jehličím. Naposledy jsem ji čistil já před 
třiceti pěti lety.

Při loňské akci „Naše děti a les”, kdy s dětmi čistíme les od odpadu a černých skládek, jsme se 
dohodli, že studánku vyčistíme a opravíme. Letos na jaře jsme společně s přírodovědným 
kroužkem Zálesák, vedeným Jitkou Čurdovou, práce započaly. Studánka má v současné době 
prázdniny, ale je vyčištěná a vyskružená základní darovanou skruží. Další práce začnou po 
prázdninách a nebude jich málo. Musíme dokončit vyskružení, vše utěsnit jílem a kamenem a 
také vyrobit krásnou dřevěnou stříšku. Vodu jsme již chutnali a vařili z ní čaj. Je výborná, ale 
pro jistotu bude proveden její chemický rozbor. Rozbor vody nám přislíbily Lesy ČR.

Pokud by měl někdo z vás chuť a zájem přiložit ruce k dílu, nebo jinak jakkoliv pomoci, je srdeč-
ně vítán a předem děkujeme.

Ladislav Malý, ladislav.maly@maledane.cz

Pouť je komediantská a chybí 
nám rychlokvašky



Obytná zóna
Víte, že v oblasti označené značkou 
„Obytná zóna“ smí řidič jet rychlostí 
nejvýše 20 km/hod., přitom musí dbát 
zvýšené ohleduplnosti 
vůči chodcům, které 
nesmí ohrozit; v případě 
nutnosti musí zastavit 
vozidlo. 
Stání je dovoleno jen 
na místech označe-
ných jako parkoviště.

Výtvarná dílna Bludička

Kravín v Srbíně zase ožívá... a usadila se 
tady mimo jiné Bludička – výtvarná dílna, 
kde si malí i velcí mohou namalovat svůj 
hrneček, misku nebo třeba vázičku. 
Můžete se tak odreagovat, vyzkoušet 
něco nového a vyrobit si jedinečný a 
funkční výrobek.

www.dilnabludicka.cz

Obecní zpravodaj pro Mukařov, Srbín a Žernovku vychází šestkrát ročně pod ev. č. MK ČR E 21966. Vydává Obec Mukařov, IČ 240508, Příčná 11, 
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v elektronické na e-mail: zpravodaj@mukarov.cz. Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Uzávěrka příštího čísla je 14. 9. 2015.

Jubilea slaví: 

září

Květoslava Prošková, Irena Nártová, 

Jaroslav Šalda, Zdeňka Sičáková

říjen

Zdeňka Chábová, Rudolf Emmer, 

Jaroslava Prokšíková, Marie Lacinová, 

Zdeňka Homolková, Karel Kozák, 

Pavla Kalůsková

Přejeme hodně zdraví, štěstí 

a radosti do dalších let! 

Kavárnička pro seniory:

čtvrtek 27. 8. a 24. 9. 2015 od 16 hod. 

Louňovická letní divadelní aktivita:

21. 8. od 20.30 5 dolarů za lásku 

22. 8. od 17 Budulínek a Červená 

Karkulka

28. 8. od 20:30  Limonádový Joe

Čištění lesa (TOP 09)

12. 9. 2015

Kalendárium

Blahopřání
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Z historie pouti

večer se již atrakce připravují na další rok je suchý a chudý na srážky. Hrubý pří-
cestu pobavit lidi na jiném místě. jem z pouti byl 8 408 korun, režie činila 

1 938 korun, takže do SBČS bylo odevzdá-
no 6 470 korun.“  

Mukařovská pouť konaná 16. 8. 1981 se 
dle kroniky opět vydařila. „Navštívilo ji 
mnoho lidí z celého okolí. Rovněž osob-
ních automobilů bylo nepočítaně. Za pěk-
ného slunečného počasí bylo na farské 
louce účastno 25 velmi pěkně vybavených 
podniků Lunaparku. Přítomno zde bylo 
rovněž 18 prodejních stánků. Večer byla 
bouřka a spustil se liják.“

2006: „Ve dnech 19. a 20. 8. se konala tra-
diční mukařovská pouť, která vždy přiláká 
spoustu návštěvníků z celého okolí.  Letos I letošní pouť byla bohatá na atrakce, 
byla uspořádána v sokolovně 2. výstava kromě tradičních houpaček, osmi střelnic 
dobových fotografií z Mukařova, Žernovky a kolotočů zde byl také autodrom, dva 
a Srbína. Dále zde porota vyhodnotila autobusy televizních her, poníci a zámek 
soutěž o nejkrásnější zahrádku, která byla hrůzy, horské kolo a globus smrti. 
vyhlášena v červenci.”Samozřejmě nechyběly melouny a pivo. 

Škoda je, že už se neobjevují rychlokvašky, Podle záznamů z kronik sestavila 
jako dříve.  Opět byl horký den, ale bouřky Renáta Kiara Vargová
jsme se nedočkali. Snad proto, že letošní 

Dokončení ze strany 7

Důležité upozornění

Rady a tipy, jak zvířeti pomoci přežít ohňostroj
Když slyšíte slovo ohňostroj, vybaví se také spokojený. Nikdy psa netrestejte za 
vám kouzelné proudy barevných jisker nepřiměřený strach a nevhodné 
na tmavé obloze. Co se však děje chování, protože by to působilo 
vašemu čtyřnohému kamarádovi? Ten kontraproduktivně.
prožívá během ohňostroje chvíle ź·Ušní infekce může hlasité zvuky ještě 
panického strachu, slyší střelbu, zhoršovat. Proto dobře kontrolujte 
výbuchy a hledá úkryt. psovi uši a při jakýchkoli známkách 
Tento strach ze střelby a nepřiměřeného infekce vyhledejte lékařskou pomoc. Psi 
hluku je u některých jedinců velmi mají tendenci v rámci obranného 
výrazný, je vrozený nebo získaný konkrét- chování bolest skrývat.
ním nepříjemným zážitkem. Nabízíme ź·Zůstaňte, pokud je to možné, se svým 
vám několik tipů, jak lépe pomoci vašemu psem po celou dobu ohňostroje. Pes je 
pejskovi přežít noc oslav a ohňostrojů, kdy klidnější a rychleji se jeho chování vrátí 
nejbližší čekáme o letošní pouti.  do normálu. Někdy pomůže hudba, 
źZkuste unavit vaše zvíře dlouhou hrou která potlačí nepříjemné zvukové efekty 

nebo extra dlouhou a náročnou doprovázející ohňostroj.
procházkou během dne. Fyzická aktivita źVyužijte možnosti použití přírodních 
pomůže kompenzovat nervozitu. preparátu ke zklidnění, které dostanete 

źNenechte svého psa venku během u svého veterinárního lékaře. Jsou to 
ohňostroje. Nejčastější rizika jsou – preparáty s obsahem organizmu 
oheň a zranění způsobené létajícími přirozené látky L-tryptofanu, ze kterého 
jiskrami a zbytky petard. Hrozí ale také se vytváří serotonin (hormon dobré 
útěk psa. V panice je zvíře schopno nálady). Přípravek SERENE-UM se 
překonat skoro jakoukoli překážku, jen podává několik dnů před očekávanou 
aby mohlo utéci. událostí a pomůže vašemu svěřenci 

k pohodovému překonání stresové źNechte zavřená okna a zatáhněte 
situace. Pokud jsou reakce vašeho psa žaluzie – omezíte tím zápach a světelné 
extrémní, poraďte se s veterinářem, efekty, které mohou vašeho psa 
který vám může předepsat sedativa. znervózňovat.
Tuto možnost však doporučujeme 

źUdržujte se psem kontakt a buďte pouze v případě, že jste bezúspěšně 
v pohodě. Nepoužívejte však uklid- vyčerpali všechny možnosti, které 
ňující hlas, protože to může působit vedou ke zklidnění psa, protože tato 
pozitivně na člověka, ale v psovi to léčba může mít vedlejší účinky.
vyvolá dojem nebezpečÍ a naopak 

MVDr. Lubica Mádrová, vyvolá nechtěné chování. Pokud se 
Veterina Kheironchováte klidně a v pohodě, je váš pes 


