
Bilance roku 2015 a další plány rozvoje obcí
Vážení čtenáři, dostalo se mi po čase cti ujmout se slova na úvodní stránce 

v časopise. Z pohledu investic obce a její historie je letošní rok nejúspěš-

nějším, neboť se podařilo dokončit investice za více než 70 mil. Kč. 

Asi nejvýraznějším úspěchem je bezesporu 

dokončení stavby vodovodu Region jih III. 

etapa 1. část, v rámci které je velká část 

Srbína za finančního přispění dotací 

Operačního programu Životní prostředí a 

Svazku obcí Region jih vybavena rozvody 

vody ze Želivky. Bohužel tento úspěch tro-

chu kalí fakt, že se stále nepodařilo vodovod 

uvést do provozu a s ohledem na neočekáva-

né administrativní těžkosti při výběru provo-

zovatele a kolaudaci odhaduji, se tak stane 

až ke konci prvního čtvrtletí následujícího 

roku.

Další významnou událostí je otevření nové 

budovy školy, o které bylo mnohé napsáno 

v minulém čísle – celá stavba včetně investic 

do projektů, navazujících komunikací a 

vybavení budovy vyšla na 36,5 mil Kč, z čehož 

cca 58 % pokryla dotace Ministerstva financí 

ČR. Též stará budova se dočkala po letech 

záplatování kompletní nové střechy.

Co do důležitosti je s těmito akcemi srovna-

telné provedení kompletní rekonstrukce 

vozu zásahové jednotky sboru dobrovol-

ných hasičů obce v Žernovce.

Podařilo se také s dotací Operačního pro-

gramu Životní prostředí pořídit zcela 

novou techniku na svoz a likvidaci bio-

odpadu – multikáru s kontejnerovým zdvi-

hacím zařízením, včetně kontejnerů, a 

velký štěpkovač.

Dále se podařilo rozšířit veřejné osvětlení 

na stezce do Žernovky a s pomocí dotace 

Středočeského fondu rozvoje obcí a měst 

zahájit výstavbu osvětlení dále do Horky, 

dokončit výstavbu chodníku podél Dou-

becké, včetně nového přechodu pro chod-

ce. Vhodným vyjednáváním s KSÚS se 

povedlo zajistit též obnovu povrchu v této 

ulici. Podařilo se i pořídit lžíce na obecní 

bagr pro jeho vyšší využitelnost, opravit 

další úsek chodníku na Pražské a s finanční 

pomocí Nadace ČEZ zbudovat nový pře-

chod u kruhového objezdu .

Co nás čeká napřesrok? 

Pro následující rok máme připraveny pro-

jekty rozšíření linky mukařovské čističky 

Pokračování na straně 2

ilí naši čtenáři, rok se 

Ms rokem sešel a máme tu již 

šesté číslo Obecního zpravo-

daje. Hned v jeho úvodu pan místosta-

rosta přehledně shrnul, co se letos 

v obcích vybudovalo a co nás čeká 

v příštím roce. 

Na dalších stránkách se dozvíte aktuali-

ty ze Zastupitelstva a také informace 

o tom, že územní plán bude k veřejné-

mu připomínkování až příští rok. 

Dobrou zprávou je, že se plánuje revita-

lizace aleje na Žernovce. 

Hodně aktualit přinášíme z místní 

základní školy, jejíž žáci navštívili 

Londýn, a dále nás zvou na prodejní 

vánoční jarmark, který se bude konat 

17. prosince od 15 hodin. 

Během listopadu jsme slavnostně přiví-

tali nové občánky, 220 dětí se sešlo 

v lampiónovém průvodu a nově se roz-

běhly mnohé aktivity v Mateřském cent-

ru. Na straně šest si můžete přečíst roz-

hovor s vedoucím komunálních služeb, 

panem Miroslavem Veselým.

V příštím roce bychom rádi Obecní zpra-

vodaj rozšířili o čtyři strany, chceme 

vám nabídnout ještě více zajímavých 

informací z místa, kde žijeme, a nově 

také inzertní servis, a to především míst-

ních podnikatelů a živnostníků.

Podrobnosti ohledně nabídky inzerová-

ní naleznete na straně osm, vedle 

obvyklých pozvánek na akce a pohledu 

do historie mukařovského kostela. 

Milí obyvatelé i návštěvníci Mukařova, 

Srbína i Žernovky, za celou redakci vám 

přejeme krásné Vánoce, šťastný rok 

2016 a děkujeme vám za vaši přízeň. 

Budeme rádi za připomínky a návrhy, 

jak Zpravodaj zlepšit tak, aby byl 

k radosti a užitku nám všem. Těšíme se 

na vaše podněty a nápady na e-mailové 

adrese zpravodaj@mukarov.cz. 

Srdečně

Renáta Kiara Vargová

V čísle dále najdete:
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odpadních vod – výstavba pro finanční 

náročnost nebyla v letošním roce v soubě-

hu dalších projektů možná, nyní budeme 

žádat o dotaci z OPŽP. 

Do této letošní výzvy směřujeme i žádost 

o dotaci na další rozšíření vodovodu, který 

bychom rádi dovedli do všech nenapoje-

ných částí obce včetně Žernovky, pokud 

nám to majitelé soukromých pozemků 

a finanční ukazatele dotace umožní.

Projekt na výstavbu nové ČOV a odkanali-

zování Srbína a Žernovky je nyní ve fázi 

změny dokumentace pro územní rozhod-

nutí, tato by měla být hotová do konce 

ledna 2016.

Dokončení ze strany 1 V příštím roce proběhne výstavba nové 

budovy MŠ, na kterou obec získala letos 

dotaci od Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy ČR ve výši 85 %.

Připravován je k podání žádosti o 85% dota-

ci na Státní fond dopravní infrastruktury ČR 

projekt dostavby 7 přechodů pro chodce 

v obci na hlavních tazích státních silnic I/2 a 

II/113.

Z menších projektů jsou na příští rok připra-

veny obnova starého chodníku na Choce-

radské v Srbíně, obnova chodníku na Kut-

nohorské nebo nákup nové traktorové 

sekačky pro komunální služby. 

Ing. Přemysl Zima, místostarosta obce

Na svém říjnovém zasedání schválilo 

Zastupitelstvo obce plánovací smlouvu 

s RNDr. Zdeňkou Konrádovou, týkající se 

pozemků p.č. 649/2, 662/3 a 649/12 v k.ú. 

Srbín. Plánovací smlouva předpokládá 

zařazení pozemků přiléhajících ke státní 

silnici u autobusové zastávky v Mukařově 

do kategorie OM (umožňující výstavbu 

komerčních objektů) a část pozemků níže u 

potoka do kategorie BI (umožňující výstav-

bu rodinných domů). Protihodnotou této 

úpravy bude darování části zmíněných 

pozemků do vlastnictví obce. Zastupitelé 

schválili rovněž Plán obnovy vodovodu a 

kanalizace v obci Mukařov jako nástroj 

úspory finančních prostředků pro budoucí 

nutné obnovy, modernizace a rozšíření 

těchto sítí. Zastupitelstvo řešilo také ozná-

mení o riziku vyvrácení řady vzrostlých 

smrků v ulici Nad obcí, jejichž kořenový 

systém byl narušený při výstavbě vodovo-

du. Problém bude řešen ve spolupráci 

s obcí Svojetice, na jejímž katastrálním 

území se nachází asi polovina stromů, a 

s odborem životního prostředí v Říčanech. 

Zastupitelé schválili i rozšíření zásahové 

jednotky JPO III SDH Mukařov o tři nové 

členy. Jeden hasič naopak ukončil činnost. 

Na zastupitelstvu se znovu probírala i otáz-

ka financování přístavby základní školy 

a jejího dalšího rozvoje. Zastupitelé pod-

pořili návrh vzešlý z finančního výboru 

nechat možnosti řešení zapojení spádo-

vých obcí posoudit odborníkem. 

Na listopadovém zasedání seznámil sta-

rosta zastupitele s tím, že starostové spádo-

vých obcí po intenzivním jednání přistoupili 

na návrh schválený mukařovským zastupi-

telstvem, který předpokládá společné 

spolufinancování dotace na stavbu nové 

školní budovy v poměrech odpovídajících 

počtu žáků, kteří v současné době navště-

vují mukařovskou základní školu. Jako proti-

hodnota k poskytnutým finančním pro-

středkům budou jednotlivým obcím přene-

chány podíly na budově ve velikosti odpoví-

dající poskytnuté finanční částce. Pokud jde 

o dlouhodobé řešení zapojení spádových 

obcí do rozvoje školy, absolvoval starosta 

několik jednání o možných alternativách 

(zejména zřízení tzv. svazkové školy), z nichž 

ovšem zatím nevyplynul žádný model, který 

by uspokojivě řešil situaci mukařovské 

školy. Zastupitelé schválili odprodej 200 m 

vodovodního přivaděče k nově vybudova-

nému vodovodu v Srbíně svazku obcí G3 

z důvodu narovnání vlastnických vztahů a 

podmínek provozování vodovodu, které 

ukládají umístit předávací místa tam, kde se 

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. 

mění vlastnictví vodovodního díla. Další 

formální podmínkou provozování vodovo-

du je uzavření smlouvy o provozně souvise-

jících vodovodech, kterou rovněž schválili 

zastupitelé. Dále bylo schváleno i přijetí 

dotace z Krajského úřadu Středočeské-

ho kraje pro jednotky SDH ve výši 39.620,- 

Kč za úhradu nákladů na výjezdy a částka 

9.216,- Kč za věcné vybavení SDH. Na závěr 

zastupitelé schválili každoroční plán inven-

tur a obsazení inventurních komisí. 

Zastupitelstvo intenzivně diskutovalo 

o neuspokojivé situaci v třídění odpadu. 

V obci je v současné době 13 stanovišť kon-

tejnerů na separovaný odpad, přičemž 

zejména některá z nich (Mukařov – Zelená a 

Obecní a stanoviště na Žernovce) jsou zjev-

ně využívána nejen občany našich obcí a 

jejich kapacita přes posílení četnosti svozů 

nestačí. Pro rok 2016 bylo navrženo přemís-

tit nejexponovanější stání na místa, kde 

bude možno lépe kontrolovat, kdo a co na 

ně vyváží. Zastupitelé vyslechli rovněž zprá-

vu redakční rady o vydávání Obecního 

zpravodaje a podpořili návrh na jeho rozší-

ření v příštím roce z 8 na 12 stran, včetně 

možnosti otiskovat inzerci, která bude nabí-

zena přednostně místním podnikatelům.

Rada obce se vedle bodů, které postoupila 

na jednání zastupitelstva, v říjnu a listopadu 

zabývala přípravou rozpočtu obce na rok 

2016, smluvním zajištěním zimní údržby 

komunikací v obci, smlouvou s říčanskou 

Městskou knihovnou o poskytování knihov-

nických služeb (výměnný fond) a postupem 

prací na opravě ordinace praktického léka-

ře a přípravě jejího pronájmu. Schválila také 

záměr z.ú. Sázíme stromy realizovat v příš-

tím roce obnovu výsadbu stromů v aleji 

podél stezky na Žernovku.

Aktuální stav schvalování nového 
územního plánu

Projednávání nového územního plánu 

postupuje tak, jak bylo oznámeno dříve. 

Kvůli velkému množství zapracovávaných 

změn vzešlých z námitek a připomínek 

v loňském veřejném projednávání i doda-

tečných úprav, které vyplynuly z plánova-

cích smluv uzavřených mezi obcí a jednot-

livými vlastníky, se ale posouvají původně 

předpokládané termíny. 

V současné době tedy probíhá připomín-

kování upraveného návrhu (tj. přepraco-

vané textové i mapové části) dotčenými 

orgány (tj. zejména ochrana přírody) a 

krajským úřadem. V případě, že tyto orgá-

ny nebudou s některou navrženou změ-

nou souhlasit, bude nutné návrh znovu 

přepracovat. Výsledný návrh bude znovu 

předložen k veřejnému projednání. Jeho 

termín vyhlásí pořizovatel územního 

plánu, což je Městský úřad v Říčanech, a to 

veřejnou vyhláškou nejméně 15 dní před 

datem konání. Tatáž vyhláška musí být 

zveřejněna v obci Mukařov. Současně 

bude zveřejněna i upravená verze návrhu 

územního plánu. Podle současných odha-

dů odpovědných pracovníků MÚ Říčany 

lze veřejné projednání očekávat v březnu 

2016. Pokud z veřejného projednání vze-

jdou další připomínky, budou po zaevido-

vání a předání z MÚ Říčany projednány 

zastupitelstvem obce Mukařov. V případě, 

že ZO schválí jejich oprávněnost, rozběh-

ne se celé kolo nanovo. 

Závěrem je nutno zdůraznit, že dokud se 

nepodaří schválit nový územní plán, bude 

platit ten stávající, který je v mnoha smě-

rech zastaralý a umožňuje výstavbu 

objektů, které jsou předmětem četných 

diskusí.

Kateřina Čadilová, radní obce Mukařov

Zastupitelstvo a rada obce

Bilance roku 2015 a další plány rozvoje obcí
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V tomto čísle bychom se rádi zaměřili na problematiku a prevenci požární ochrany o vánočních svátcích. 

S blížícím se koncem roku se zvyšuje riziko nejen požárů, ale i úrazů při špatné manipulaci s ohněm, zábavnou pyrotechnikou a 

jinými zápalnými předměty, proto si dovolujeme připomenout věci zdánlivě samozřejmé a upozornit i na nebezpečí, která 

bychom mohli snadno podcenit. 

Dovolujeme si připomenout...
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S využitím materiálů z www.pozary.cz zpracovala Eva Hegyiová

SVÍČKY A PRSKAVKY

Pamatujme, že hořící svíčka nebo prskavka je 

otevřený oheň. Nikdy ho nenechávejme bez 

dozoru. 

Svíčka by měla být umístěna na stabilní nehořla-

vé podložce a v dostatečné vzdálenosti od hořla-

vých materiálů, jako jsou záclony, papírové 

ubrousky, chvojí, ubrusy, dřevěné poličky… 

Pozor i na otevřené okno. Vítr může odvát záclonu či závěs 

směrem ke svíčce. 

Víte, že 8–10 centimetrů od plamene svíčky je teplota až 200 

stupňů Celsia? Taková teplota stačí k zapálení papíru, textilu 

a dalších materiálů.

ADVENTNÍ VĚNCE 

Pamatujme, že věnec by neměl být vyroben z vysoce hořla-

vého materiálu – např. pilin, hoblin apod., a svíčky by měly 

být opatřeny nehořlavou podložkou, bránící kontaktu 

s věncem.  Pokud totiž svíce dohoří až k základně, může 

lehce způsobit požár. Problém nastane i tehdy, pokud se 

svíčka ulomí. 

Víte, že klasické svíčky (určené např. do 

svícnů) nejsou pro adventní věnce 

příliš vhodné, neboť brzy prohoří 

a mohou věnec či okolí zapálit? Existují 

speciální adventní svíčky ošetřené 

speciální voskovou vrstvou, které hoří 

dlouho. 

VAŘENÍ 

Pamatujme, že horký olej v pánvi, který se nám vznítí, se 

nesmí hasit vodou!!! 

Pánvičku nejlépe 

uhasíme přikrytím 

větší pokličkou a 

vypnutím tepelného 

zdroje (plyn , elektři-

na).

Víte, že z jednoho litru 

vody je 1500 l itrů 

páry? Proto nehasíme 

hořící olej vodou.

VYTÁPĚNÍ

Pamatujme, že:

ź elektrické topení nikdy 

nezakrýváme a nesušíme na 

něm oblečení

ź komíny musí mít každoroč-

ní revizi

ź v kotlích spalujeme pouze 

předepsaná topiva, rozhod-

ně NE plasty a odpadky

ź vyhaslý popel ukládáme na 

bezpečné místo

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ POŽÁRU

Když přeci jen dojde k požáru, snažte se zachovat klid  a nepodlehnout panice.

Pamatujte, že lidské zdraví je vždy přednější než majetek, a rozhodně se nepokoušejte požár zlikvidovat za každou cenu sami.

Požár co nejdříve oznamte hasičům prostřednictvím linky 150 nebo 112.

Při ohlášení vždy uveďte své jméno, co se stalo a 

místo, kde se oheň nachází.

(kdo volá, co hoří, kde hoří)

Při pobytu v zakouřeném prostoru si chraňte dýchací cesty 

navlhčenou rouškou z textilie .

Hořící objekt co nejrychleji opusťte a přesuňte se do bez-

pečné vzdálenosti.

Co dodat na závěr? Buďte opatrní a užijte si krásný a poklidný adventní čas 

i vánoční a novoroční svátky bez zbytečných komplikací.



Poděkování patří i všem vyučujícím, kteří se 

dobrovolně do této akce přihlásili a budou 

následně o tuto nově zasazenou zeleň 

spolu se svými žáky pečovat!

Jitka Zemanová,

učitelka ZŠ Mukařov

Děti ze ZŠ navštívily Londýn
Dne 1. 10. 2015 se někteří žáci Základní 

školy Mukařov vydali na poznávací zájezd 

do Londýna. Cestovalo se autobusem, ná-

sledně pak trajektem přes kanál La 

Manche, aby 2. 10. v 11 hodin tamního času 

děti konečně spatřily Londýn. Ubytování 

dětí bylo zorganizováno v rodinách, kde 

měly děti možnost konverzovat v anglic-

kém jazyce. Všichni byli ze svých rodin nad-

šení. Zájezd měl opravdu nabitý program. 

Kromě historického centra Londýna 

s mnoha jeho památkami (London Eye, 

Muzeum Madame Tussaud…) navštívily 

děti také okolí Londýna, včetně sportovní-

ho tenisového centra Wimbledon a nulté-

ho poledníku v Greenwichi.  Jedním ze zá-

žitků byla cesta londýnským metrem, která 

se ve srovnání s cestováním pražským met-

rem jeví hrůzostrašně. Podstatně menší 

prostor zaplní každou minutu mnohem 

větší množství lidí. Všichni se však chovají 

ukázněně, a tak je cestování sice obtížné, 

ale nakonec bezpečné. V odpoledních hodi-

nách dne 6. 10. se výprava vrátila do slu-

nečného Mukařova.  Všichni byli po noci 

v autobuse unaveni, ale plni zážitků. 

Myslíme, že zájezd se opravdu vydařil a děti 

poznaly mnoho nového a zajímavého.

Jana Novotná,

ředitelka ZŠ Mukařov

Podzimní zprávičky z MŠ
Letošní školní rok jsme zahájili v úterý 1. 9. 

a nastoupilo k nám mnoho nových dětí. 

Všechny zvládly adaptační měsíc září bez 

větších problémů a slziček.

Podzim byl letos teplý a málo deštivý, a tak 

jsme byli stále v přírodě – na procházkách 

po obci, v lese nebo na naší školkové zahra-

dě.

Ve školce jsme zhlédli pohádky kočovných 

divadýlek – „Pohádku o písničce“, „Duho-

vou školku“ a „Koblížka“.

Uvítali jsme 12 nových občánků
Letos se již podruhé konalo v Mukařově 

vítání občánků. Děti i jejich blízcí se tento-

krát sešli v nových prostorách.

Radostnou událost, která připadla na dru-

hou listopadovou sobotu, si nenechala ujít 

velká většina pozvaných. Tentokrát jsme se 

sešli v nově vybudované široké prosklené 

chodbě, která spojuje starou i novou budo-

vu základní školy se školní jídelnou. Žáci 

školy pod vedením ředitelky školy předem 

připravili židle a lavice, členové Výboru pro 

sociální a kulturní věci přivezli dřevěnou 

kolébku a dárky. Dorazila také kronikářka 

Jaroslava Pokorná, aby dohlédla na zapiso-

vání rodičů do kroniky našich obcí.

Po uvítání následoval zpěv a recitace žaček 

školy, které ocenila i miminka, která nepla-

kala a pozorně dívky sledovala. Poté pro-

mluvil starosta Obce Mukařov Rudolf 

Semanský. Rodiče potom s dětmi jednotli-

vě předstoupili, podepsali se do kroniky a 

obdrželi s blahopřáním každý pamětní list, 

stříbrnou minci z kolekce k sedmistému 

výročí první zmínky o Mukařově a kytičku 

pro maminku. Vítání zakončilo velké focení, 

kdy se zúčastnění fotili společně i jednotli-

vě, uplatnila se i dřevěná kolébka.

Akce byla tentokrát komornější, protože se 

letos konala už podruhé a dětí bylo proto 

méně. Nově zvolené prostory se ukázaly 

jako ideální, proto se tu v budoucnosti urči-

tě znovu (nejen) s nově narozenými dětmi 

setkáme. Zbývá poděkovat ředitelce ZŠ 

Mukařov Janě Novotné za poskytnutí 

prostor a vybavení i za osobní nasazení, 

vedoucí školní družiny Zuzaně Kadeřáb-

kové za secvičení působivého vystoupení 

se svými žačkami, Milanu Veselému za nafo-

cení celé akce a také starostovi a členům 

výboru, kteří věnovali svoji energii a volný 

čas, abychom mohli přivítat nové občánky 

našich obcí. Fotografie jsou ke stažení na 

webové stránce http://milanfoto.cz.

Příští vítání občánků se bude konat pravdě-

podobně v dubnu a budou na něm vítány 

nově narozené děti, které mají (nebo 

budou mít) trvalé bydliště v Mukařově, 

Srbíně nebo na Žernovce. Pozvánky doru-

čujeme osobně a bývá to velmi obtížné, 

protože některé domy nemají číslo popis-

né, zvonek ani schránku. S podobnými pro-

blémy se setkáváme také při doručování 

blahopřání a dárečků seniorům, kteří slaví 

kulaté výročí. Chcete-li, abychom vás našli, 

označte prosím proto svůj dům.

Petra Batók,

Výbor pro sociální a kulturní věci

Projekt 72 hodin - máknem a 
bude to!
Naše škola se v pátek 9. 10.2015 zapojila do 

celostátního projektu dobrovolných aktivit 

pro lidi, přírodu a zlepšení místa, kde žije-

me. Našemu projektu jsme dali název 

„Výsadba zeleně aneb zasaď strom třeba 

i se starostou!“ Rozhodli jsme se, že se poku-

síme zkrášlit prostranství před školou a na 

počest nově vystavěné budovy zasadíme 

krásný strom.

Pro tuto akci se nám podařilo získat velko-

rysý sponzorský dar ze zahradnictví „Alfík“ 

pana Petra Alferyho, který nám daroval 20 

okrasných kvetoucích keřů, strom – červe-

ný javor a několik pytlů zeminy. Moc mu za 

vše ještě jednou děkujeme!

Do výsadby se zapojili všichni učitelé se 

svými žáky, vedení školy i správní zaměst-

nanci a k naší velké radosti nakonec přišel 

i pan starosta Rudolf Semanský.

Každá třída si s pomocí třídních učitelů za-

sadila svůj okrasný keř a deváťáci spolu 

s panem zástupcem a s panem starostou 

vysadili strom před novou budovu školy. 

Práce se nám vydařila, pevně věříme, že se 

nám rostliny zakoření a my se budeme 

z jejich krásy radovat při každém pohledu 

z okna.

Slovem i obrazem z naší obce
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Navštívili jsme také divadlo v Kulturním 

středisku v Říčanech, kde jsme se formou 

pohádky „Skřítkové Slušňáci“ učili správné-

mu chování. Všechny pohádky se nám moc 

líbily.

V říjnu jsme zahájili již tradiční „Malování na 

ploty“, které pořádáme alespoň dvakrát do 

roka, tentokrát pod názvem „Podzim 

u nás“. Výstava z výtvarných prací našich 

dětí se skutečně umísťuje na plot školky, 

kde pravidelně těší nejen maminky, ale 

i kolemjdoucí. Příprava této výstavy je dost 

náročná, a proto bych ráda poděkovala 

všem paní učitelkám, dětem i naší paní škol-

níkové!

U vchodu do školky jsme zřídili „Výstavu 

přírodnin“, která probíhala průběžně asi 

měsíc. Přírodninami i výrobky z nich tam 

přispívaly třídy i jednotlivci. Výstava byla 

hezky barevná a příjemně oživila zádveří 

naší školky.

Konec října byl ve znamení „halloween-

ského karnevalu“, na který se děti už moc 

těšily. Sešlo se nám velké množství různých 

strašidýlek a pohádkových postaviček, 

které rejdily, tančily a kouzlily celé dopoled-

ne. Poděkování patří také maminkám 

a babičkám, které nám upekly a přinesly 

mnoho různých vynikajících dobrůtek!

V listopadu nám začaly projekty – „Den 

Země“, „Barevný měsíc“ – v týdnu vždy 

jeden den má různou barvu – hnědou, žlu-

tou..... ve třídách probíhá hraní, učení, tvo-

ření a vše se točí okolo dané barvy.

Stále spolupracujeme se studenty z Open 

Gate z Babic, kteří si připravují pro naše 

děti různé zajímavé hry a výchovně vzdělá-

vací programy.

Rozsvícení vánočního stromu 
a výstava betlémů
Na odpoledne první adventní neděle byl už 

tradičně připraven program na návsi 

v Mukařově, kde zaměstnanci obce ve spo-

lupráci s SDH Mukařov již o dva dny dříve 

vztyčili vánoční strom. V pátek jej přišly do-

zdobit děti z mateřské a základní školy 

a dokonce si u stromu zazpívaly koledy. 

V obecní knihovně zatím probíhaly horečné 

přípravy výstavy betlémů.

Počasí mělo k vánoční romantice daleko – 

mrholení střídavě přecházelo v déšť a do 

toho foukal nepříjemný vítr. Přesto se mu-

kařovská náves postupně zaplnila. O pro-

gram se postaraly děti, učitelé a rodiče ze 

ZŠ Mukařov, téměř profesionální občer-

stvení zajistili mukařovští hasiči s přispě-

ním školní kuchyně a dobrovolných peka-

řek. Při konzumaci se všichni rádi ohřívali 

u ohňových košů, které si vzali na starost 

hasiči ze Žernovky, Mukařov-sko připravilo 

pro děti výrobu vánočních ozdob a TOP09 

s místní farností připálení adventního svět-

la v kostele. Asi největším zážitkem byla 

výstava betlémů zapůjčených místními 

občany, kterou pořádá místní knihovna. 

Rozsvícení stromu uvedl svou promluvou 

Pater Konstantin, a pak se konečně rozzáři-

ly stovky světýlek, která nám budou osvět-

lovat náves až do vstupu do nového roku. 

A i když počasí bylo opravdu nevlídné, vě-

řím, že jsme si všichni odnášeli nejen světlo 

v lucerničkách, ale i pocit, že je dobře, když 

umíme vzácné chvíle sdílet společně.

Kateřina Čadilová

Na začátku prosin-

ce jsme si užili tra-

diční návštěvu Mi-

kuláše se strašným 

čertem a hodným 

andělem a těšíme 

se na vánoční pose-

zení s rodiči a vá-

noční nadílku ve 

školce.

Mgr. Zuzana 

Tůmová, 

Mgr. Jana Valentíková

Stromy na pochodu 

Mnozí z vás jistě pamatují nadšení, s nímž 

jsme se na jaře roku 2010 pustili do výsad-

by aleje podél nově zbudované stezky 

z Mukařova na Žernovku. 

Projekt výstavby stezky a vytvoření naučné 

stezky o místních zajímavostech zastřešilo 

Mukařov-sko, které na něj získalo dotaci. 

Zpevněná cesta lesem i přes pole přinesla 

velkou úlevu všem, kdo do té doby riskovali 

při pěší cestě mezi Mukařovem a Žernov-

kou doslova život. V úseku protínajícím 

pole se přímo nabízela výsadba stromořa-

dí. 

Pro nápad se podařilo získat i 35 občanů, 

kteří si jednotlivé zasázené stromy adopto-

vali, to znamená uhradili jejich nákup a 

mnozí i osobně pomohli s jejich výsadbou. 

V následujících letech se ale bohužel ukáza-

lo, že podmínky v této lokalitě stromům 

nesvědčí. 

Neradostný výsledek pochopitelně mrzel 

všechny, kdo se osobně podíleli na první 

výsadbě, i ty, kdo stezkou jen občas prochá-

zejí. Nyní se snad konečně blíží řešení. Na  

jaro se připravuje obnova aleje, nově by se 

měly vysadit druhy, které sice nejsou typic-

ké pro stromořadí (např. olše), ale mají 

šanci přežít v místních obtížných podmín-

kách.

Protože ale většina stromů vysázených 

před pěti lety to zatím nevzdala úplně, roz-

hodli jsme se jim dát novou šanci. Za pomo-

ci obecní techniky a přispění nadšených 

brigádníků se deset stromů vydalo na 

cestu na jih – na kraj pole u třešňovky 

v Srbíně. Příští rok ukáže, kolik z nich to 

zvládlo. A Žernovka se doufejme konečně 

dočká vitálnější zeleně.

Kateřina Čadilová, Mukařov-sko
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Nastal čas předvánočního úklidu, někdo uklízí doma, jiný v práci, další třeba v duši. Pan Miroslav Veselý, 

vedoucí komunálních služeb obce Mukařov, dohlíží nad úklidem v našich obcích – v Mukařově, v Srbíně a na 

Žernovce. 

Od kdy obec Mukařov zaměstnává pracov-

níky úklidu? Kolik jich v současné době je? 

V našich obcích se úklid prováděl v určitém 

rozsahu od nepaměti. Před rokem 1989 

měla na starost údržbu malá provozovna 

s místním názvem Drumol, která patřila pod 

obecní úřad. V současné době spadá pod 

místní obecní úřad úsek komunálních slu-

žeb, který momentálně zaměstnává čtyři 

pracovníky na plný úvazek, přes léto využí-

váme možnosti probační služby, kdy mívá-

me jednoho pracovníka na veřejně prospěš-

né práce.   

Jaké činnosti tito pracovníci vykonávají? 

Jak se projevuje v jejich práci sezónnost?

Stručně řečeno provádíme technickou 

údržbu obce a zeleně plus drobné opravy 

budov a majetku obce. Představuje to veš-

kerou údržbu veřejné zeleně, včetně fotba-

lového hřiště a tří dětských hřišť, vysekávání 

travin podél silnic, péči o odpadkové koše 

i ty na psí exkrementy, dále úklid kolem 

kontejnerů a přípravu před jejich hromad-

ným odvozem. Věnujeme se rovněž údržbě 

a čištění kanalizace, opravám chodníků, 

dopravního značení, provádíme drobné 

výkopové práce. V zimě se staráme o úklid 

sněhu na chodnících a na veřejných pro-

stranstvích. Sezónnost se neprojevuje, 

protože každé roční období na nás čeká 

nějaká kalamita, na jaře a v létě tráva, na 

podzim listí, v zimě sníh. Zároveň si sami 

servisujeme veškerou techniku, některá je 

již starší, a tak je stále co opravovat.  

Máte nějaký systém v úklidu a údržbě 

obce?

Většina prací se provádí opakovaně, dělají 

se pravidelné záznamy o údržbě. Například 

každé pondělí se uklízejí dětská hřiště, dva-

krát týdně se vysypávají odpadkové koše 

v obcích a dělá se úklid kolem autobusových 

zastávek. Cyklus sekání trávy je čtrnáctiden-

ní. Za 14 dní začínáme znovu tam, kde jsme 

začali. Každý, kdo má zahradu, ví, že na jaře 

je tráva vhodná k sekání už za jeden týden, 

ale rychleji se to při tom objemu stihnout 

nedá.

Jakou máte k dispozici techniku a kde ji 

garážujete?

Nejnovější a nejmodernější stroj je multi-

funkční multikára M 31, kterou jsme pořídili 

za pomoci evropských dotací. Její velký 

přinos spočívá zejména v tom, že byla poří-

zena především na likvidaci a odvoz biood-

padu ze zahrad. V současné době je ve 

zkušebním provozu, ale již brzy budou moci 

tuto službu občané využít, telefonicky je 

možné se objednat v pracovních dnech na 

telefonním čísle 739 524 039. Chtěl bych 

využít příležitosti, abych poděkoval všem, 

kdo se podíleli na získání dotace na tuto 

multikáru. 

Dále máme v provozu dva zahradní traktory 

a malotraktor Kubota, který lze využít i na 

úklid sněhu, v loňském roce jsme pořídili 

mini rypadlo určené pro drobnější stavební 

práce v obci. Dále pak máme další techniku, 

která slouží ke každodenním činnostem, 

jako je motorová pila, fukary, elektrické 

nářadí. Ke skladování techniky používáme 

prostory sběrného dvora, občas se, bohu-

žel, potýkáme se zloději.

Plánujete nějakou větší úklidovou akci 

nebo údržbu v příštím roce? 

Chtěli bychom udělat větší opravu dětských 

hřišť, výměnu písku, větší oprava se plánuje 

hlavně hřiště na Žernovce, kde bude potře-

ba srovnat terén a natřít prolézačky. Větší 

nároky budou na úklid kolem staveniště 

nové školky. 

Co vás na vaší práci baví a co vám vadí?

Baví mě všestrannost mojí práce a těší mě, 

že se za celou dobu, co jsem vedoucím 

komunálních služeb, nestalo, abychom 

něco nezvládli. Také mám radost, že dělám 

něco pro obec, narodil jsem se zde a mám 

to tady rád. V neposlední řadě mě baví 

práce s lidmi a také to, že jsem stále někde 

v terénu. Vadí mi někdy náročná a složitá 

komunikace, opakující se nepořádek v obci. 

Někteří občané jsou zkrátka nepoučitelní. 

Kdybyste mohl něco v obci změnit, co by to 

bylo?

Domnívám se, že bude potřeba nějak řešit 

odpadovou politiku, protože opakující se 

nepořádek kolem kontejnerů je opravdu 

neúnosný. Byla zde řada návrhů, co s tím 

dělat, a je jasné, že se nedá vyhovět všem. 

Skrz naši obec projíždí mnoho aut a je zřej-

mé, že sem lidé vozí odpadky i z okolních 

lokalit.  Podle mého názoru k tomu přispělo 

i to, že když se stavěl kruhový objezd, auta 

projížděla obcí a lidé si zmapovali, kde jsou 

kontejnery a jezdí sem cíleně. Jsem pro to, 

aby byla vytvořena obecní policie. V Kostelci 

i v Říčanech ji mají a lidé mají větší respekt. 

Když někdo z pracovníků údržby někoho 

napomene, tak se mu leda vysměje. Podle 

plánů bude obyvatel u nás i v okolních 

obcích přibývat a úměrně s tím porostou i 

problémy, a to nejen s odpadky. 

Chtěl bych také apelovat na rodiče, případ-

ně učitele, aby děti vedli k pořádku. 

Z odpadků poházených kolem školy se dá 

poznat, co měly děti po obědě jako dezert, 

a to není dobrá vizitka. Všechno je o lidech 

a jejich dobré vůli.    

Děkuji za rozhovor

Renáta Kiara Vargová

Foto: Milan Veselý

V každém ročním období čeká nějaká kalamita
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Je tu dobře a může být lépe

Často se v poslední době bavím s lidmi. Je to 
proto, že jsem v naší obci nová a potřebuji 
zjistit spoustu informací k běžnému životu 
tady: co kde najdu, jak můžu různé věci 
sehnat či zařídit, prostě mnoho důležitých 
znalostí zdejšího života, které potřebujete, a 
pokud zde už nějaký pátek žijete, asi by vás 
ani nenapadlo, co vše je nutné vědět. Ze 
začátku jsem ani nevěděla, kde je obchod, 
kde se dá jíst, jak funguje škola, zda je tu 
doktor nebo knihovna, kam si jít zacvičit 
apod. Říká se, že dnes už vše seženete na 
internetu, ale není to pravda. Vždy je za 
rohem někdo šikovný, kdo dělá službu, kte-
rou zrovna potřebujete, a to si prostě nevygo-
oglíte.  

A tak jsem se začala ptát místních a zjišťovat, 
co a jak. A vždy, když si začnete povídat, dozví-
te se daleko více, než na co jste se původně 
ptali. Takže když se zeptáte, kde je pošta, 
rovnou se i dozvíte, že se tam dlouho čeká a 
ve kterou hodinu tam radši nechodit vůbec, 
pokud se zeptáte na řezníka, hned víte, jak to 
má jeden a jak to má druhý, dozvíte se ceny 
i kvalitu, a tak dále. Tak se ke mně dostala 
spousta informací od našich spoluobčanů, o 
které bych se s vámi chtěla podělit a alespoň 
trochu tím přispěla k lepšímu životu zde 
v Mukařově.  

Jsou to vlastně postřehy lidí, někdy i návrhy 
na zlepšení, a i různé obavy.  Jsem si jistá, že 
pokud se tyto informace dostanou na světlo, 
může se s nimi pracovat a mnoho skutečnos-
tí v naší obci vylepšit. 

Je tu samozřejmě hodně záležitostí, které 
jsou neustále probírány – viz otázka  odvozu 
tříděného odpadu. Rozhodlo už vedení obce, 
jakým způsobem situaci řešit? Co se odpadu 
týče, stížnosti jsou i na odpadky v lese. Skvělé 
jsou akce jako každoroční sbírání odpadu 
v lese s dětmi (viz Obecní zpravodaj 5/2015 
str. 4). Je možné, aby na okrajích lesa byly 
směsné kontejnery, které by se zpoplatnily 
mezi lidmi, kteří si zde neplatí popelnici? Jistě 
by to nebyla velká částka. 

Dále lidem vadí biologický odpad ze zahrad 
na krajích lesa. Nejenže nehezky zapáchá, 
někdy i znemožňuje průchod do lesa. Z před-
chozích vydání obecního zpravodaje vím, že 
je možné tento odpad zdarma odvézt do 
sběrného dvora na Čapíku. Je možné, že to 

někteří občané nevědí? Je tedy možné nějak 
zlepšit informovanost občanů? Slyšela jsem 
zajímavý názor, že by se měl více využívat 
obecní rozhlas a tyto informace tam hlásit, 
především v době, když jsou lidé doma a jsou 
tu i rekreanti – tedy o víkendech. Proč ne? 
Rozhlas tu je a ne každý má přístup na inter-
net a sleduje vyhlášky na obecních webových 
stránkách.

A tím se dostávám k další velmi propírané 
záležitosti mezi lidmi – mají pocit, že nemají 
dostatek informací. Že obecní úřad je jim 
„zavřený“, že úřední hodiny nestačí a že 
nemají dostatečný vliv na chod obce. 
Přestože je zvoleno zastupitelstvo, které 
zastupuje občany v jejich záležitostech, lidé 
nechtějí, aby bylo rozhodováno o důležitých 
věcech za jejich zády. Prostě nechtějí situaci 
„O nás bez nás“. To už jsme tu jednou měli a 
všichni víme, jak to dopadlo. Lidé by prostě 
byli rádi informováni a zaangažováni do důle-
žitých rozhodnutí, která jim ovlivní život. 
Věřím, že otevřenost k občanovi je i politika 
vedení obce. Jen by to asi podle častých názo-
rů mělo být víc vidět. Informace o tom, co se 
už rozhodlo, napsané drobným písmem na 
nástěnce u obecního úřadu, asi nebudou tou 
pravou cestou.

O nové škole bylo napsáno mnoho dobrého 
už v předchozích číslech. Je to opravdu úžas-
né, jak rychle a v jaké kvalitě škola vyrostla. 
Velké poděkování směřuje k paní ředitelce 
Janě Novotné, která kromě vedení školy 
skvěle zvládla i roli stavebního dozoru. Pár 
drobností škola ještě řeší. Jednou z věcí, které 
znepříjemňují život rodičům i dětem, je nedo-
statečné osvětlení, a to u zelených školních 
kontejnerů, kde je družina a zájmové krouž-
ky, a na nové příjezdové cestě od jídelny do 
ulice Sportovní. Zvlášť nyní v podzimních a 
zimních měsících je už tma v době ranní 
družiny i odpoledne, kdy končí družina a 
některé kroužky. Ohledně nové nezpevněné 
cesty ještě panují obavy, jak to bude vypadat, 
až napadne sníh. Jak se bude vyklízet? Dále by 
rodiče uvítali bezpečný přístup od autobusu 
ke škole – chybí zde chodník, který by chránil 
děti proti projíždějícím autům. Nová škola je 
mezi lidmi velmi pozitivně vnímána a vítána. 

O poště jsem se už zmínila – je to problém 
spousty místních obyvatel. Stěžují si na fron-
ty, dlouhou polední pauzu, na nespolehlivost 

při doručování i na neinformovanost zaměst-
nanců. Služby pošty příliš nevyužívám, takže 
osobně to nemohu posoudit. Pokud je tento 
názor u více obyvatel, co by se s danou situací 
dalo dělat?

Nyní z úplně jiného soudku – lidé, a často 
milovníci zvířat a majitelé psů, si stěžují na 
nepřetržité štěkání psů v nočních hodinách. 
V místě, kde bydlím, tento problém nemáme, 
proto mě překvapilo, jak často toto obyvatele 
oblasti Mukařov – Srbín – Žernovka trápí. Je 
mi jasné, že pokud spíme při otevřeném okně 
a od druhé do páté ranní štěká sousedů pes, 
protože kolem chodí ježek, a my vstáváme 
v šest na ranní poradu, a toto se opakuje 
každou noc, tak to není právě sen o plnohod-
notném bydlení. 

K již zmiňovanému problému v dřívějších 
číslech zpravodaje o sakurách – celé léto 
jsem poslouchala názory kolemjdoucích ve 
Sportovní ulici, kde bydlím, že nejkrásnější 
ulice v Mukařově je pryč. Ty vykácené okras-
né růžové třešně naštvali více lidí než by se 
zdálo. Fanouškům fotbalu chybí stín a projít 
touto dlouhou ulicí směřující na jih, je v létě 
o úpal.

A naposled k jednomu často se opakujícímu 
tématu mezi lidmi – změna územního plánu. 
Je to tak trochu strašák. Otázky, které se často 
vyskytují:  Mám chatu, to už si nebudu moci 
postavit domek? Nemohu chovat domácí 
zvířata? Budu mít panelák za domem jako na 
Srbíně?  Jak to bude s vodou, když už teď jí je 
nedostatek? A co hluk – k 8 bytům přibude 
třeba 16 aut, a to na tisícimetrový pozemek. 
Co soukromí? To jsou časté obavy místních 
obyvatel. Názor, který slýchávám nejčastěji – 
kdybych chtěl bydlet ve městě, tak se tam 
odstěhuji, nebo – nestěhoval jsem se na 
vesnici, aby to tady vypadalo jako ve městě. 
Ti, co jsou informovaní o dané situaci, netrpě-
livě očekávají veřejné připomínkové řízení, ve 
kterém se každý občan může k připravované 
změně vyjádřit. Termín s předstihem vyhla-
šuje zastupitelstvo obce.

Ing. Dana Navrátilová

Pokud vás něco trápí a rádi byste váš pro-
blém zviditelnili, napište nám. Rádi přiví-
táme i váš názor na tento článek. 

Pište na e-mailovou adresu

zpravodaj@mukarov.cz

Názory čtenářů
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Mukařovský Lampioňák

Oheň nás doprovází tisíce let a po celou tu 
dobu, když si odmyslíme posledních cca 100 
let, byl velmi důležitým a potřebným 
společníkem, sluhou i ochráncem. Soužití 
s ním nás ovlivnilo víc než tušíme a zanechalo 
v našich genech hodně hluboký obtisk. 
Pohled do krbu uklidňuje, zvuk praskajícího 
dřeva a jeho vůně v nás okamžitě vyvolá pocit 
tepla, zázemí, domova i bezpečí. Chuť jídla 
připraveného na ohni  je nezaměnitelná a 
kdo spal někdy na peci mi dá za pravdu, jaký 
je to pocit a jak se krásně usíná, když cítíte po 
těle příjemné teplo. Partnerství s tímto 
živlem nám dalo ale ještě mnohem více. Díky 
němu má většina z nás velmi pozitivní vztah 
k žlutooranžové „teplé“ barvě. To se promítá i 
do vnímání barev světla. Zapadající slunce, 
když je nízko a osvětluje krajinu do  teplých 
tónů, dokáže upoutat a zaujmout snad 

každého, i toho, kdo chodí po světě s hlavou 
skloněnou. Když jsem byl poprvé v Českém 
Krumlově na loučovém průvodu nočním 
městem, byl to nezapomenutelný zážitek. 
Když se k tomu přidal zvuk bubnů a píšťal, 
bylo to jako se propadnout do hlubin času.

Jsem přesvědčen, že i z tohoto důvodu se 
před lety zavedl v Mukařově lampiónový 
průvod noční obcí. Podvědomě víme, že se 
nám  bude líbit, že světýlka svíček a barev-
ných lampiónků nás budou těšit a budeme si 
užívat ten zajímavý a i trochu tajemný noční 
výlet okolo rybníka a ulicemi obce. Máme to 
prostě v sobě. Asi nejvíce ale naplňuje naše 
děti. To je  znamení, že se tento zvyk dlouho 
udrží. Letošní již devátý lampioňák, pořádaný 
o.s. Mukařov-sko, měl opět bohatou účast, 
přibyly krásné malé perníčky z mnichovické 
dílny paní Bělinové pro každého návštěvníka  
a co se mi  velmi líbilo, že jsem viděl mnoho 

podomácku vyrobených lampiónků. Barevná 
světýlka pomalovaná pastelkami, obohace-
ná o barevné podzimní listí i krásně vyrobené 
lucerničky. Věřím tomu, že se nás tato tradice 
bude pevně držet a už se těším na příští rok.

Martin Holický
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24. 12. – Štědrý den:

10:30 Charitní domov

16:00 kostel Nanebevzetí Panny 

Marie

25. a 26. 12. a 1. 1. – svátky vánoční 

a Nový rok:

8:00  kostel Nanebevzetí Panny Marie

10:30 Charitní domov

Vánoční jarmark v základní škole

Vánoční jarmark se koná 17. 12. 2015 

od 15 hodin v ZŠ Mukařov. Budou na 

něm k vidění i v prodeji výrobky 

s vánoční tematikou, které děti 

vyrobily při výuce výtvarné výchovy, 

pracovních činností a ve školní družině. 

Ceny jsou dobrovolné a budou využity 

jen ve prospěch dětí.

Louňovické divadlo                             

v sále hotelu u sv. Huberta

9. ledna 15.00   Sněhová královna

16. ledna 15.00   Cirkusová pohádka 

16. ledna 19.00   Proměny kabaretní 

hříčka 

Mateřské a komunitní centrum 

Mukařov-sko 

Příčná 61, Mukařov

Programy pro rodiče s dětmi:

CVIČENÍ pro děti od 18 měsíců, 

HERNIČKA pro malé i velké, 

ZPÍVÁNKY, VÝTVARKA 

Programy pro děti bez rodičů: 

Blok kreativních kroužků s Alenou 

Zerzáňovou pro děti 3–5 let

Hudební kurzy v IH Veroniky 

Vaněčkové (info tel. 603 517 530)

Korálkování s Janou Galuščákovou

Programy pro dospělé:

TVOŘENÍ pro maminky (většinou 

pátek dopoledne nebo čtvrtek večer)

CVIČENÍ pro ženy (pondělí a čtvrtek)

KAVÁRNIČKA nejen pro seniory 

(každý poslední čtvrtek v měsíci)

Více informací: tel. 608 047 196

a www.mukarov-sko.cz

Kalendárium

Sváteční bohoslužby
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Vzpomenete si možná, že první zmínka 
o kostele Nanebevzetí Panny Marie 
v Mukařově spadá podle místní kroni-
ky do roku 1372, kdy podle historických 
záznamů zemřel mukařovský farář 
František.

Původní starý kostel, jehož podoba se 
nedochovala, stál v Mukařově až do roku 
1888, kdy část jeho klenby spadla. Byl tedy 
uzavřen a poté zbourán. Jelikož šlo o farní 
kostel, tak bohoslužby se přesunuly na 
místní faru.   

Při bourání kostela byl v každém rohu 
chrámové lodi nalezen kámen s důlkem. 
V těchto důlcích byly z olova ulité symboly 
čtyř evangelistů. Uvnitř kostela byly nale-
zeny stopy původní malby. Nad sakristií 
byl vytesaný znak s nápisem: „Benda Hula 
ze Srbína“, další znak s nápisem byl nad 
okénkem vedoucím směrem ke hřbitovu, 
ale ten již byl značně poničený, takže nebyl 
čitelný.

Nová žulová dominanta

V dubnu roku 1890 se započalo se stav-
bou nového kostela, který byl vybudován 
podle návrhu vídeňského dvorního archi-
tekta hraběte Lichtenštejna, a to v novo-
gotickém slohu. Jeho stavba trvala tři roky 
a zároveň se opravovala přilehlá farní 
budova.  

Dovoz materiálu zajišťovala místní šlechta 
a sedláci bezplatně, neboť pokládali za 
čest, že se mohou podílet na výstavbě kos-
tela, který byl postaven z místní žuly a je 
krásnou ukázkou kamenického řemesla. 
Loď kostela je sklenuta křížovou klenbou, 
kostel působí světle a prostorně díky širo-
kým oknům bez kružeb, která jsou vyzdo-
bena barevnými vitrážemi.  Věž čtvercové-
ho půdorysu na západní straně kostela je 
zakončena jehlanovitou střechou. 
Některé části zařízení pocházejí z původ-
ního kostela. Oltáře, kazatelna a zpověd-
nice jsou dílem řezbáře Petra Buška ze 
Sychrova. 

Kostelní zvony

Nejstarší kostelní zvon pochází podle zápi-
sů v kronice z roku 1573 a je na něm nápis: 
„Brikcí, zvonař z Cimperku v Novém Městě 

pražském lil a dělal tento zvon do Muka-
řova, kostela Blahoslavené Panny Marie, 
skrze jednání pana Martina Náchod-
ského, toho času ouředníka na Škvorci. 
Nákladem všech osadních, k témuž koste-
lu přináležejících, roku 1573.“ Dále je zde 
znak pánů ze Smiřic. 

Brikcí z Cimperka (1535–1599) byl pražský 
zvonař, kovolijec a významný pražský měš-
ťan. Pocházel ze zvonařské rodiny, Brikcí 
je považován za největšího českého zvo-
naře všech dob. 

Druhý zvon pocházel z roku 1718, třetí pak 
z roku 1745. Oby tyto zvony byly však 
v průběhu první světové války roztaveny.  

Patronka a bohoslužby

Patronkou kostela je svatá Marie Magda-
léna. Je uváděna mezi ženami, které 
doprovázely Ježíše a jeho učedníky, stála 
pod křížem Ježíšovým, byla při jeho 
pohřbu, šla s dalšími ženami pomazat 
jeho mrtvé tělo, byla první, které se 
Kristus zjevil po svém zmrtvýchvstání. 

Na zvon kostela se zvoní poledne a v šest 
večer klekání, dále před nedělní bohosluž-
bou a o zvláštních příležitostech. Zvonění 
v kostele je od roku 2005 automatizované. 
Pravidelné bohoslužby se v kostele 
v Mukařově konají každou neděli v osm 
hodin ráno a dále při mimořádných udá-
lostech. 

Kostel je v současnosti ve správě římsko-
katolické farnosti v Říčanech, ke které byla 
mukařovská farnost připojena v roce 
2009. Na webových stránkách farnosti 
naleznete výpis kněží, kteří působili 
v mukařovském kostele v různých obdo-
bích a přehled aktuálních bohoslužeb.

Renáta Kiara Vargová

Až půjdete do našeho kostela

Inzerce v Obecním zpravodaji
Na základě požadavků čtenářů zavádíme od čísla 1/2016 

možnost zveřejňovat v Obecním zpravodaji inzerci. Inzertní 

příspěvky musí mít jeden z vpravo uvedených rozměrů. 

Pokud si nevíte rady s grafickým zpracováním inzerce, rádi 

Vám pomůžeme (bude účtován příplatek dle dohody). Ceny 

inzerce jsou uvedeny včetně DPH. 

Další podrobnosti o objednávání inzerce najdete na 

www.mukarov.cz. Dotazy a inzeráty zasílejte na adresu 

zpravodaj@mukarov.cz.
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