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Obecní knihovna chystá pasování nejmladších čtenářů
První vysvědčení v první třídě je velká věc, a už se nám to zase blíží. 
A i když letošní prvňáčci pobyli ve škole výrazně méně, než bývá 
zvykem, určitě většina z nich díky trpělivosti rodičů i učitelů zvládla 
to, co se od každého prvňáka očekává – ovládnout doposud záhad-
né znaky, poskládat je do slabik a slov a slova do textu, v projevu 
psaném i čteném. 

Zkrátka, přibyli nám noví čtenáři, a to je potřeba oslavit – a kde 
jinde, než v naší knihovně. Paní knihovnice si pro naše prvňáčky 
připravily slavnostní pasování na čtenáře, při kterém všichni prvňáčci 
dostanou svou první průkazku do knihovny, speciální diplom, a taky 
možnost seznámit se s knížkami, které na ně v Obecní knihovně 
čekají. 

Kdy a jak přesně akce proběhne, záleží na domluvě s učiteli a ak-
tuálních protiepidemických opatřeních, více se brzy dozvíme na webu 
https://mukarovska.knihovna.cz/ a facebooku @knihovnamukarov. 
kde můžete sledovat i další aktuality z naší knihovny.

 Petra Houdková a Zuzana Holoubková, 
Obecní knihovna Mukařov

Po delší koronapauze se opět moc těšíme na tradiční vítání nových občánků našich obcí. Slavnostní událost je naplánovaná  
na sobotu 12. 6. 2021, s ohledem na úctyhodný počet předpokládaných účastníků – od srpna 2020 se nám do Mukařova, Srbína 
a Žernovky narodilo úžasných 22 miminek! – i na stále přetrvávající obezřetnost při prevenci případné nákazy, opět jako venkovní 
v parku před obecním úřadem. Pouze v případě špatného počasí bychom se sešli ve školní jídelně. 

Rodiče našich čerstvých občanů a občanek dostanou písemnou pozvánku – pokud by se tak z nějakého důvodu nestalo, ozvěte 
se prosím sami na kontaktní e-mail obec@mukarov.cz nebo telefon 323 660 246.  Za Kulturní a sociální výbor 

Kateřina Čadilová

Pozvánka na první letošní vítání občánků 
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Na květnovém jednání zastupitelstva obce předala starostovi 
dlouholetá kronikářka obce, paní Jaromíra Pokorná, kroniku 
dopsanou do konce roku 2020. Bohužel ve funkci kronikář-
ky končí. Poděkovali jsme jí za dlouholetou práci a doufáme,  
že se i nadále budeme na všech akcích v obci potkávat. 

Text a foto: Hana Zákoucká

O čem všem se jednalo na květnovém jednání zastupitelstva se 
můžete dočíst na webu obce www.mukarov.cz v sekci Obecní 
úřad a samospráva – Zápisy ze zastupitelstva. 

Od září 2021 nabízíme možnost dopoledního hlídání dětí od dvou 
let ve skupinkách:
MRŇOUSKOVÉ – pondělí, úterý, případně středa 
– Ing. Petra Ižáková
MRAVENEČCI – čtvrtek, pátek, případně středa 
– Kateřina Poláková

Jedná se o hlídání dětí s programem, který je možno navštěvovat 
denně od 8 do 12 hodin. Přihlašuje se vždy na celý měsíc, zvlášť 
do dvou skupinek. Pro děti je zajištěn pestrý program, navíc se učí 
základním hygienickým a sociálním dovednostem. Hlídání probíhá 
ve vybavené herně Kulturního a komunitního centra Mukařov, 
k dispozici je také dětské hřiště a zahrada. Více informací nalez-
nete na plakátku na zadní straně zpravodaje a na www.kkcm.cz.

Místní poplatek za provoz systému komunálního odpadu a po-
platek ze psů na rok 2021 byl splatný k 30. 4. 2021.

Žádáme všechny poplatníky, aby případné dlužné poplatky 
uhradili neprodleně, převodem na účty obce. Platební údaje sdělí 
pracovníci obecního úřadu na základě telefonického dotazu. Ve 
výjimečných případech je možná i úhrada v hotovosti v úředních 
hodinách (pondělí 14–16 hodin, středa 14–18 hodin).

Kronikářka Jaromíra Pokorná 
naposledy odevzdala obecní kroniku

Od září jsou volná místa u Mrňousků 
a Mravenečků

Místní poplatky jsou již po splatnosti

Kohoutek
Lukáš 

vstup zdarma

čtvrtek 10. 6. 2021 
v 18 hodin
na zahradě KKCM, Příčná 61, Mukařov

www.kkcm.cz

Mladý muž s nevšední 
pracovní zkušeností 
i osobními postoji, který od 
dubna 2021 vede Základní 
školu Mukařov.
Co ho vedlo k radikální změně 
kariéry? 
Jak to vidí po 70 dnech ve 
funkci? 
A jaké má se školou plány do 
budoucna?

KŘESLO PRO HOSTA
setkání se zajímavými osobnostmi

ředitel ZŠ Mukařov

 

HANG OUT 
4TEENS 
 
V Mukařově je spousta míst pro malé děti a pro 
dospěláky, ale na teenagery se trochu zapomíná. 
Jsi šesťák nebo starší a taky máš takový pocit? 

Proto jsme tady my!  

Chceme vytvořit prostor, kam si budeš moct zajít 
pokecat s kámošema, něco si zahrát, společně 
šprtat na důležitej test, nebo relaxovat u filmu, záleží 
jen na tobě. 

My vám tu budeme k dispozici a jednou za čas pro 
vás vymyslíme program či společně naplánujeme 
větší akci. 

Mája a Verča 

Přijď na první 
akci 4Teens! 

──── 

 společně si zahrajeme 
přehazku, ale pokud tě 
sport neláká, přijď 
alespoň fandit 

 připravíme oheň a 
buřty, a další 
občerstvení, všechno 
samozřejmě podle 
hygienických pravidel  

──── 
Kdy? 

v pátek 4. 6. 2021 od 17 h 
──── 
Kde? 

na zahradě KKCM 
(Příčná 61, Mukařov) 

──── 
Co s sebou?  

vhodné oblečení a fajn 
kámoše ���� 

KDE NÁS NAJDEŠ: 
www.kkcm.cz/teens 

 
e-mail: teens@kkcm.cz 

 
@hangout_4teens 
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Velký návrat
Měsíc květen se nesl ve znamení návratu 
žáků. V návaznosti na dubnovou rotační výu-
ku pro 1. stupeň jsme od 3. 5. zahájili rotační 
výuku také pro 2. stupeň, abychom již od 
17. 5. přešli na prezenční výuku v plném 
rozsahu. S tím došlo také k ukončení půso-
bení dvou pedagožek na naší škole a jsme 
moc rádi, že se nám za ně i díky „tamtamům“ 
mukařovských sociálních sítí podařilo rychle 
najít zástup. Chci tímto veřejně poděkovat 
paní zástupkyni Kárníkové za neustálé pře-
pracovávání rozvrhů, často i přes noc, které 
s tímto bylo spojeno.

Protože se druhostupňoví žáci vraceli po 
téměř půl roce do školy, pojali jsme první 
týden vždy jako adaptační, aby byl prostor 
sdílet zážitky z dlouhého odloučení a pomalu 
si přivyknout na školní režim. Třídní učitelé 
dostali prostor uspořádat třídnický den, 
k čemuž mohli využít metodické materiá-
ly od pana zástupce Bartáka. Každý pojal 
tento čas po svém, i proto jste mohli vídat 
žáky ve venkovním areálu školy a případně 
i v přírodě okolo Mukařova. Věřím, že jak 
žáci, tak rodiče ocenili týden „hájení“, kdy se 
ve škole neznámkovalo, ale naopak jsme 
monitorovali, co se žáci během distanční vý-
uky (ne)naučili, abychom následně upravili 
výuku tak, že si do konce školního roku žáci 
doplní to nejpodstatnější učivo pro postup 
do dalšího ročníku.

Kolony kolem dokola

S žáky se bohužel vrátily i kolony v době 
začátku vyučování. Situace je pro všechny 
nepříjemná, a tak bych Vás chtěl prostřednic-
tvím zpravodaje vyzvat, abychom si všichni 
zjednodušili život a předcházeli stresovým 
situacím. Pokud to jen trochu jde, nevozte 
děti až do areálu školy. Prospěje to nejen 
dopravě, ale i pohybové aktivitě dětí a jejich 
zdravému životnímu stylu. Chůze je základem 
prevence mnoha civilizačních onemocnění. 
Učme společně děti co nejvíce chodit. Sta-
čit může „vypustit“ děti na chodník vedoucí ke 
škole, pokud máte strach z jejich přecházení 
přes cestu.

Pokud to z nějakých důvodů nejde a musí-
te do areálu školy vjíždět, využívejte K+R par-
koviště („Kiss and Ride“ = „Polib a jeď“). Tedy 
zajeďte co nejblíže k výjezdové bráně, dejte 
svému dítěti polibek na rozloučenou a nepro-
dleně odjeďte. Pokud totiž zastavíte u vstupu 
do staré budovy, nikdo další nemůže projet 
a začnou se vytvářet kolony kolem celé školy. 
Ani déšť dětem nevadí, „nejsou z cukru“ a ve 

škole těch pár kapek, které posbírají mezi 
K+R a vstupem, rychle oschne. Jestli chcete 
ve škole něco vyřizovat, parkujte prosím 
mimo areál školy, ať neblokujete místo pro 
„projíždějící“ rodiče či parkující učitele, kteří 
spěchají do výuky a bez kterých se chod školy 
prostě neobejde. Děkuji za pochopení, věřím, 
že to společnými silami zvládneme.

Aktivita a úspěchy dětí v době 
distanční výuky

I když distanční výuka vzdělávacím aktivitám 
příliš nepřála, přesto se odehrálo mnoho 
zajímavých akcí. Děti se zúčastnily školního 
projektu „Se školou za školu“, který pro-
pojil výuku s venkovní pohybovou aktivitou. 
V době Velikonoc zase vyzdobily keře v par-
ku u Obecního úřadu Mukařov, ve Svojeticích 
plot na návsi a vchod do cukrárny v Srbíně. 
Někteří žáci se zapojili do soutěže vypsané 
Obecní knihovnou v Mukařově „Obálka mé 
oblíbené knihy“ a jejich práce byly vystaveny 
na plotě u KKCM. Podobná galerie vznikla 
také na plotě u autobusové zastávky před 
školou.

U příležitosti Dne Země (22. 4.) proběhl 
na školní zahradě ve spolupráci s Muzeem 
Říčany projektový den s tematickým zamě-
řením „Voda“. Žáci se tak mohli prakticky se-
známit s koloběhem vody v přírodě, modelem 
čističky odpadních vod, opatřeními zamezu-
jícími plýtvání s vodou, prevencí rozvoje půd-
ního sucha a nezastupitelnou rolí vody v na-
šem životě. Na podobné téma byl zaměřen  
i 55. ročník Biologické olympiády, do které-
ho se zapojilo několik našich žáků, z nichž dva 
postoupili do krajského kola. Gratulujeme!

Ve škole proběhl také tradiční Matema-
tický klokan. Mariana S. získala dokonce 
85 z 90 možných bodů a Filip Č. 104 ze 120 
možných bodů. Opět velká gratulace! Někteří 
žáci se současně zúčastnili také okresního 

kola Matematické olympiády. Děkuji všem 
vyučujícím, kteří/ré se na přípravě těchto 
aktivit i v komplikované době distanční 
výuky podíleli/y.

Zápisy a detašované pracoviště 
v Babicích
Konec dubna přinesl již tradičně zápisy do 
1. tříd. Stejně jako v minulosti i letos jsme 
zaznamenali převis poptávky nad kapacit-
ními možnostmi školy. Aktuální situace je 
taková, že je přijata polovina spádových dětí 
a druhá polovina čeká na navýšení kapacity 
školy, k čemuž bylo zahájeno „administra-
tivní kolečko“ (navýšení kapacity školy na 691 
žáků bylo schváleno Radou obce Mukařov na  
44. schůzi konané dne 5. 5. 2021 – pozn. red.), 
aby všechny spádové děti mohly k 1. září 
do školy nastoupit. Nově však budou na-
stupovat nejen do Mukařova, ale také do 
Babic, kde vzniká detašované pracoviště 
školy (zjm. pro děti z babické části našeho 
školského obvodu, který je nově rozšířen 
z Mukařova i na Babice). Na všechny prvňáčky 
se moc těšíme! 

Volná pracovní místa ve škole

A protože budeme otevírat novou třídu, za-
hájíme i hledání nové paní učitelky / pana 
učitele pro 1. stupeň, ideálně se zkušeností 
či chutí učit v „malotřídce“, angažovaného/ou 
v Montessori pedagogice nebo jejích prvcích, 
inovativních výukových postupech apod.

Celkově ve škole budeme zvyšovat počet 
učitelek/ů, abychom stávající členy sboru 
nepřetěžovali a dali jim možnost věnovat 
se dalším rozvojovým aktivitám spojeným 
se vzděláváním dětí. Pokud tedy máte peda-
gogické vzdělání, nebo VŠ vzdělání, chuť učit 
(i na částečný úvazek) a pedagogické vzdělání 
si postupně doplnit, ozvěte se nám.
Vypisujeme výběrové řízení také na ob-
sazení provozních pozic – školník/ice, 
vedoucí školní jídelny a uklízeči/ky. Tým 
nepedagogických pracovníků školy nově 
povede provozní manažerka Mgr. Nikola 
Bitalová, která se tak stává poslední členkou 
vedení školy vedle ředitele, zástupce/kyně 
ředitele pro 1. a 2. stupeň a vedoucí školního 
poradenského pracoviště.

Více informací o inzerovaných pozicích 
naleznete na webu školy. Pokud máte po-
třebnou kvalifikaci nebo o někom takovém 
víte, neváhejte nás kontaktovat či doporučit.
 
 Lukáš Kohoutek, 

ředitel ZŠ Mukařov

Střípky ze života školy
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Máj je tradičně považován 
za nejkrásnější měsíc v roce, 
a i když ten letošní byl ne-
zvykle studený, příroda nám 

opět naplno ukazuje svou sílu a krásu. 
A navíc pandemie, která nás paralyzova-
la více než rok, je snad už doopravdy na 
ústupu. 

Dobré zprávy jsou tedy zřejmé – po 
několika měsících se naplno otevřela škola 

i školka, na úřadě máme otevřenou galerii 
a v KKCM se postupně rozbíhají kroužky. 
A intenzivně chystáme i novinku – klub 
pro teenagery, o kterém se více dočtete 
v informačním letáku na straně 2 a také 
na webu KKCM. 

Rozbíhají se přípravy stavby kanalizace 
(která sice na určitou dobu opět rozkope 
podstatnou část obce, ale měla by nás 
konečně posunout beze zbytku do 21. 

století). Chystají se nutné opravy komuni-
kací i úprava veřejného prostranství nad 
restaurací Montgomery na Žernovce.  
A myslíme už i na prázdniny, kdy věříme, 
že opět proběhne Pouťový festival a nová 
instalace trojích božích muk v obci, jejichž 
kompletní renovace byla právě zadána.

Kateřina Čadilová, místostarostka obce
katerina.cadilova@mukarov.cz

Květnové dobré zprávy

Poslední dubnový den – v páteční podvečer – 
jsme zachovali naši tradici a členové zásaho-
vé jednotky provedli vztyčení tradiční Máje. 
S ohledem na omezený počet přítomných 
osob jsme tentokrát zvolili „štíhlou“ májku, 
která hrdě zdobí naší obec. Se stavěním máje 
máme spojené tradiční pálení čarodějnic, 
které ale bohužel opět nebylo možné zor-
ganizovat. Nicméně tento zvyk se částečně 
přesunul do mnoha soukromých zahrad 
rodinných domů, a tak tradice žije dál.... 
 Michal Pokorný, 

starosta SDH Mukařov

O duhu nebo i dvě naráz nebyla v poslední době nad Srbínem 
díky současnému počasí nouze.  Foto: Jana Klozová

Máte-li také fotografii související s Mukařovem, Srbínem či Žernovkou, která by stála 
za otištění v obecním zpravodaji, zašlete nám ji na e-mail zpravodaj@mukarov.cz.

MUKAŘOV, SRBÍN A ŽERNOVKA VAŠÍM OBJEKTIVEM

V SDH Mukařov držíme tradice

Mnozí z nás budou svou letošní 
dovolenou, vzhledem k situaci trá-
vit doma v České republice. Proto 
i novinky, které jsme na červen 
přichystaly do našeho knihovního 
fondu, jsou výhradně  od součas-
ných českých autorů. Můžete se 
tak při letním odpočinku začíst do 
titulů od:
Karin Lednické – Šikmý kostel II.; 
Aleny Mornštajnové – Listopád; 
Petry Jirglové – Všechno nejlep-
ší, Anno; Emy Labudové – Lada 
u ledu; Petry Dvořákové – Dědina; 

Hany Marie Körnerové – Heřmánkové údolí nebo již IV. pokračo-
vání Křišťálového klíče od Vlastimila Vondrušky s názvem Hejnické 
pastorále. Knihovna je otevřena vždy v úterý a ve čtvrtek 10–12 
a 13–17 hodin. Petra Houdková, 

Obecní knihovna Mukařov

Červnové novinky v knihovně



červen 2021 Strana 5

Navštivte oficiální facebookovou stránku obce –
facebook.com/Mukarov

Co je s Mukařovskou keckou?
Ze života obce

Také je čas si trochu zavzpomínat... Začalo to vlastně ve zdejší škole, 
kde jsem pracovala a také měla na starost volný čas dětí. Tenkrát 
jsem jen tak z legrace řekla, pojďme udělat dětem pochod, něco jako 
Prčice. Měla jsem kolem sebe nadšené a prima lidi. První ročník jsme 
připravili horkou jehlou za pár dní, a jak se říká, na koleni. Účastníků 
tehdy bylo kolem devadesáti. Každý dostal botičku vystřiženou z ko-
ženky, každý dostal diplom, každý dostal v cíli koláče. Ty jsme my 
ženské napekly doma a měly jsme pak radost, jak všem chutnají. No 
a bylo odstartováno.

Najednou se o Kecce začalo mluvit. My nemohli jít, byly Prčice, my 
zase, protože byl v Uhříněvsi Popoles. Nebyla registrace. Rudolf Křesťan 
v Mladém světě psal o našem názvu ne zrovna moc pochvalně, zato 
paní Libuška Havelková v jedné televizní pohádce pekla buchty právě 
proto, že se chystá na Mukařovskou kecku. Takže jsme museli naší 
Kecku zkoordinovat s Prčicemi a Uhříněvsí, zaregistrovat, a v předtuše, 
že účastníků bude víc, začít hned s dalšími přípravami.

Ten, kdo byl při prvním ročníku na kontrole, už na jinou nechtěl. 
Každá kontrola si připravovala v tajnosti překvapení pro děti. Až v cíli 
jsme se pak dozvídali, co na které kontrole bylo. Nejoblíbenější kontro-
lou byli loupežníci – byla to parta vousáčů. Chlapi se měsíc před Keckou 
neholili, scházeli se pravidelně – kde jinde než v hospodě – a vymýšleli 
a vymýšleli, vyráběli dřevěné meče a sháněli loupežnické oblečení. 
Když tak na to vzpomínám, dělali to s radostí, nadšením a myslím, 
že pro věrohodnost se možná týden i nemyli. Na téhle kontrole se 
vyřádili všichni. Děti, dospělí i loupežníci. Dovedete si představit to 
nadšení dětí, když jejich rodiče měli dělat třeba dřepy a loupežníci 
počítali „jeden, dva, pět… jé, já to chlapi splet, tak počítáme znova...“

Turistů přibývalo každým rokem. Hned na druhém ročníku jich 
byl trojnásobný počet. Botičky jsme vyráběli z moduritu ve škole po 
vyučování. Formičku nám udělal pan Šindelář. Časem už to díky počtu 
turistů nešlo a požádali jsme o pomoc JZD Světice, které nám velmi 
ochotně vyšlo vstříc. Koláče jsme pekly s děvčaty z devítek s našimi 
milovanými kuchařkami ve školní jídelně. Paní učitelka Adámiová 
obnovila plakáty a diplomy. Pan Stanislav Müller nám vyrobil krás-
né mapky. S holkami, s nimiž jsme chodily cvičit do Sokola, jsme po 
cvičení barevnými fixy značily trasy.

O úklid lesa se vždy starali kluci z devítek a že si tedy mákli! Nikdo 
nikoho nenutil, nežádal, neprosil. Ty děti z devítek byly prostě báječné 
každý rok. Značení tras také měli za úkol žáci devítek. Vzali batohy 
a značky a prošli, označili a zkontrolovali všechny trasy. 

O bezpečnost jsme požádali strážníky ze Říčan. Ochotně s námi 
spolupracovali po celý den. Velmi jsme také ocenili posílení autobuso-
vého spojení. Prostě jsme požádali tenkrát depo a oni nám ochotně 
vyšli vstříc. Dokonce nebyl pro řidiče problém vylepit na okno plakát. 
Ta „kecková atmosféra“ začínala už v tom autobuse. Transparent 
přes silnici s uvítací formulí jsme vyráběli a věšeli s panem učitelem 
Maříkem. Obecní rozhlas už od ranních hodin vyhrával a průběžně 
vítal účastníky Kecky.

Časem jsme se s některými vítali jako staří přátelé. Postupně 
začaly chodit celé početné skupiny. Třeba děti z Prahy 9 jezdily díky 
jejich patronátnímu závodu Avia dvěma autobusy.

V cíli dostal každý účastník botičku, diplom, koláčů co kdo chtěl, 
speciální diplomy byly pro nejmladšího a nejstaršího účastníka. Jeden 
rok jsme měli také nejrychlejšího účastníka. Na start přiběhl mladý 
muž, v neustálém poklusu vyřídil formality a odběhl směr 50km trasa 
a v poklusu zase přiběhl. To, že trasu opravdu proběhl, mu tenkrát 
potvrdili ti, kteří trasou pochodovali. Odpoledne v cíli vyhrávala country 
kapela. Lidem se nechtělo domů. Spalo se ve škole, spalo se v Soko-
lovně… Z pochodu, který byl původně určen dětem, se postupně stal 
pochod pro všechny věkové skupiny. 

Vzhledem k situaci, jaká je, se Kecka opět letos nešla. Měla by 
ale obdivuhodné čtyřicáté páté výročí. Všem, kteří se na akci podíleli 
a dosud podílejí, patří můj obrovský dík. 

 Klidné dny Vám přeje
Eva Brůhová

Vzhledem ke covidové situaci a příslušným nařízením se v loňském roce 44. ročník pochodu Mukařovská kecka neuskutečnil. 
Rok se sešel s rokem, opět (stále) máme covidovou situaci, příslušná nařízení, a opět se Mukařovská kecka nešla. Nicméně 
by to letos bylo již po čtyřicáté páté, kdy by se turisté tohoto pochodu mohli zúčastnit. Je to úctyhodné výročí a je na místě 
poděkovat těm, kteří byli u vzniku této akce. A také těm, kteří se o tuto akci dosud starají, což jsou členové TJ Sokol Mukařov.

Upomínkovými předměty a pestrou paletou vzpomínek z mnoha 
minulých ročníků Mukařovské kecky se pyšní Jana Ulmová. 
 Foto: Jana Ulmová
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Zakreslení polohy stromu v mapě, 
GPS souřadnice: N 49° 59.642 E 014° 45.240 

Jedná se o více jak 150 let starý buk lesní, 
který se pyšní úctyhodnou výškou 23 metrů. 
Je zvláštní nejen pro svůj věk a velikost, ale 
především svou „statečností“. Před více jak 
50 lety jím projel blesk a doslova ho spálil ze-
vnitř. Jeho to nezlomilo a hrdě jako skutečný 
král tohoto lesa stojí dál. Je až neuvěřitelné, 
že ačkoliv je jeho kmen dutý, má tak boha-
tou a velkou korunu. Obvod kmene nyní 
činí okolo 415 cm. Kůru má ve své polovině 
výšky poznamenanou rytinami, dokonce jsou 

tam vidět i zatlučené staré hřebíky, i tak své 
šrámy nese hrdě a dál se nechává obdivovat 
kolemjdoucími. Dospělý člověk se dovnitř 
dostane stěží, ale děti se lehce protáhnou 
otevřenou štěrbinou a ocitnou se tak uvnitř 
prostorné dutiny stromu. Pokud se ale do 
stromu lehce nedostanete, nezkoušejte to 
silou, nebo násilím. V případě uvíznutí by za 
to mohl strom zaplatit svým životem. Strom 
je také znám vyznavačům geocachingu, je 
jedním ze zastavení při hledání multikešky 
v Mukařově. Se stromem se pojí také jedna 
bizarnost – v červenci 2011 byla spatřena 
slepice v dutině stromu, která zde nějakou 
dobu měla úkryt. 

Buk lesní (latinsky Fagus sylvatica) je 
statný opadavý listnatý strom se štíhlým 
kmenem a pravidelnou vejčitou korunou, 
který může dorůstat výšky i přes 40 metrů. 
Koruna je mohutná, kmen je štíhlý, pokrytý 
tenkou hladkou borkou bělošedé barvy, ně-
kdy s mírným namodralým nádechem. Srd-
covitý kořenový systém s mohutnými kořeny 
do všech stran dobře ukotvuje strom v zemi 
a chrání před vývraty. Dožívá se 200–400 
let. Pupeny jsou úzce kuželovité a pichlavě 
zašpičatělé, listy jsou řapíkaté, kvete v dub-
nu a květnu. Plody jsou bukvice – trojboké 
nažky v číšce pokryté měkkými ostny. Plody 
jsou jedlé, avšak ve velkém množství mírně 
toxické, kvůli svému obsahu tříslovin.

Za informace o stromu bych chtěla 
poděkovat Josefu Navrátilovi a za zaslané  
fotografie Ing. Jiřímu Stachovi. 

Připravila Jitka Čurdová,
kulturní referentka OÚ Mukařov

Buk lesní je právoplatným králem Mokliny!

Hledáme zajímavé stromy v Mukařově a blízkém okolí,
které jsou specifické především svou jedinečností, například vzácností výskytu, vzrůstem, stářím nebo související legendou.

Tímto bych chtěla požádat místní pamětníky, aby zavzpomínali a podělili se s námi o své vědomosti, zážitky a zkušenosti. Mnoho stromů 
je spojeno s příběhem, ať už historicky doloženým, nebo jen tradovaným. Téměř vždy to ale dodává stromu na jedinečnosti a originalitě, 
která ho odlišuje od ostatních.

Nechce se ani věřit, jakého věku se dožily některé duby, lípy, borovice a některé další stromy vysazené před stovkami 
let na návsích nebo před štíty stavení. Pod jejich korunami prošly životy mnoha lidských generací. Přežily vichřice, 

silné mrazy, období sucha i povodně. Kmeny mají často duté nebo poničené od zásahu blesků, ale svou ko-
runu nesou hrdě dál. Pojďme se spolu podívat, jaké památné a staré stromy máme na území našich obcí 

Mukařova, Srbína a Žernovky.

Památné stromy jsou pojmem, který je v naší legislativě zakotven od roku 1992, kdy byl vydán 
zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Význam-

né stromy měly zvýšenou ochranu zabezpečenou již v zákoně č. 40/1956 Sb.,  
a to ve formě chráněných přírodních výtvorů, případně chráněných přírod-

ních památek. Památné stromy jsou přesahovým tématem ochrany 
přírody a krajiny, velký význam mají nejen jako přírodní hodnota, 

ale i jako hodnota historická, kulturní a společenská. V terénu jsou 
označeny tabulemi s malým státním znakem České republiky 
a tabulemi s textem „památný strom“ nebo „památné stromy“.
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Duben, ještě tam budem…
Ze života obce

A opravdu, do poloviny dubna jsme byli ještě 
v úplném lockdownu a za kamny zároveň.  
Mocná kouzla čaroděje Coronaviraxe ale 
ztratila díky opatřením na intenzitě a Mateř-
ská škola Mukařov mohla v druhé polovině 
dubna otevřít brány, alespoň pro předškolní 
děti a děti členů IZS. Obavy, jak budou děti 
a rodiče snášet dvakrát za týden testování, 
se ukázaly jako liché. Paní učitelky a asistent-
ky připravily ve vstupních prostorách MŠ 
I. i MŠ II. bezvadná testovací centra. Vše šlo ve 
spolupráci s rodiči, obrněnými pochopením 
a trpělivostí, jako po másle. 

Mohly bychom tedy již ukončit distanční 
výuku, což nám však přišlo nespravedlivé, 
vzhledem ke zbývajícím dětem, které musely 
zůstat doma. A tak jsme programy pro naše 
děti vytvářely a zasílaly rodičům dál s tím, 
že distanční výuku ukončíme, až se školka 
otevře pro všechny děti. 

Děti ve školce zahájily výuku projektovým 
„Dnem Země“. Prohlížely si encyklopedie 
s obrázky naší planety, která vzbudila v dět-
ských očích úžas. Probíhala živá diskuse na 
témata ochrany životního prostředí. Potom 
si děti vyrobily z balónků, které polepily kre-
povým papírem, svoje vlastní planety Země. 

Dalším neméně zajímavým tématem byla 
„Kniha“. Svoje oblíbené knihy děti přinesly 
z domova a udělaly výstavu. Probrali jsme 
společně výrobu papíru, kdo je ilustrátor 
a kdo autor. To vše se děti dozvěděly a vy-
robily záložku do knihy pro maminku, aby 
nezapomněla, kterou pohádku večer bude 
číst. Návštěva knihovny bohužel stále nebyla 
možná, ale doufáme, že ji do konce školního 
roku s dětmi navštívíme. 

Posledním a nejveselejším programem 
z měsíce dubna, o kterém se chci zmínit, 

jsou „ Čarodějnice“. Tuto tradici děti mi-
lují. Výzdoba třídy, výroba kostýmů na 
čarodějný rej. To vše podporuje pozitivní 
společné klima třídy. Rej kouzelníků a ča-
rodějnic proběhl v poslední dubnový den.  
Součástí programu byly i různé soutěže a vý-
roba kouzelných lektvarů. Veselá nálada, 
kostýmy a magická atmosféra provázely děti 
celým dnem. To je za měsíc duben v mateř-
ské škole vše.

Za Mateřskou školu Mukařov  
Dana Horáková

Ač se v kulturním životě obce zastavil čas 
a prakticky už více jak jeden rok se neko-
nají pravidelné kulturní akce, na které si 
všichni spoluobčané zvykli jako na běžnou 
součást společenských aktivit, tak i přes-
to amatérští herci z divadelního spolku  
DiPoNa neusínají na vavřínech a pečlivě se připravují na znovu- 
otevření divadelní opony.

Poslední divadlo se uskutečnilo 26. září 2020 v Louňovickém sále 
druhou premiérou krimikomedie Pár dní na zkoušku. Bohužel se 
také musely zastavit zkoušky na chystanou pohádku o čarodějnicích, 
která se už letos své premiéry nedočká.

Soubor však zcela nerezignoval a formou dnes tak oblíbených 
online nástrojů se schází na distančních zkouškách a připravuje 
novou hru Romana Vencla pro dospělé Královny. Ve hře, která má 
podtitul „kde je humor, je i naděje“, se představí Jana Bernštainová, 
nová herecká posila souboru. Naší snahou by bylo ještě letos ke konci 
roku představit naše Královny Vám, divákům. Pilně se také zkouší 
Alenčiny rošády, se kterými se místní soubor představí v červnu na 
Přírodním divadle v Počernicích.

Dále jsou v plném proudu také přípravy na letní divadelní aktivitu 
v Louňovicích, která se již tradičně bude konat na venkovní divadelní 
scéně v areálu restaurace u Henců. Na co vše se budete moci během 
letních prázdnin podívat Vám však prozradíme až příště, program 
se nyní připravuje. Oslovují se soubory, shánějí se sponzorské dary 
a vyřizují granty. Tak si držme palce, ať se již brzy sejdeme na židlích 
před divadelní oponou.

 Milan Národa, 
člen DS DiPoNa

V pondělí 10. května jsme díky rozvolnění mohli spustit Veselé 
cvičení. To probíhá prozatím za zvýšených epidemiologických opat-
ření venku na zahrádce za budovou KKCM. A protože nám počasí 
opravdu přálo, všichni si řádění venku užívali. Při cvičení jsme využili 
nejen různorodých pomůcek, jako například obručí, kuželů, tunelů, 
míčů a míčku, ale také jsme s lektorkou prošli virtuální prohlídkou 
ZOO a u toho jsme napodobovali všechna zvířátka, co jen jsme 
mohli potkat.

Veselé cvičení probíhá pravidelně každé pondělí (nyní od 10 
hodin). Přihlašování na další lekce již nyní na webových stránkách 
www.kkcm.cz. Na naše batolátka jsme také nezapomněli, čekáme 
na další rozvolnění vládních opatření a poté vypíšeme i lekce pro 
ty úplně nejmenší. Proto prosím sledujte náš facebook a webové 
stránky, kam stále přidáváme aktuální informace. Petra Houdková, 
 Koordinátorka KKCM

Divadlo bude žít Mateřské centrum opět ožívá!
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úřadu. Redakce si vyhrazuje právo výběru nebo krácení příspěvků ke zveřejnění. Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Uzávěrka příštího čísla je 11. 6. 2021.

AKCE:

V objektu na adrese Příčná 61 se konají volnočasové aktivity pro všechny věkové kategorie, 

najdete zde i obecní knihovnu a kancelář sociálních služeb. 

Více na www.kkcm.cz

Kulturní a komunitní centrum Mukařov 

Sobota 5. 6. 2021 
od 9 - 11 hodin

Bazárek 
na zahradě KKCM

Dětské oblečení, obuv, sportovní 
potřeby, hračky, hry...    

Registrace prodávajících: 
Ing. Pavlína Srnová, tel.: 776 699 837,

e-mail: pavli@srna.info 
Registrační poplatek pro prodávajícího je 20 Kč.

S sebou deku/podložku na prodávané věci.

Vstup volný
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Kalendář akcí KKCM  / červen 2021
 � 1. 6. spuštění zápisu do kroužků a kurzů na školní rok 2021/2022,     

on-line formulář: https://www.kkcm.cz/prihlasky

 � 5. 6. od 9 do 12 hod. Bazárek na zahradě KKCM 

 � 10. 6. od 18 hod. Křeslo pro hosta – Mgr. Lukáš Kohoutek – ředitel ZŠ Mukařov
Do horkého křesla připraven odpovídat na všetečné a zvídavé dotazy dorazí novopečený ředitel mukařovské základní školy.

Galerie Stará škola / červen–červenec 2021
 � 1. 5.–30. 6. Výstava šperků a kamenů

 � 1.–31. 7. Putování po hradech a zámcích ČR a historie Mukařovské kecky
V letošním roce se měl uskutečnit již 45. ročník pochodu Mukařovská kecka. Byť současná covidová situace jí dva roky ubrala (omla-
dila ji), přesto jsme se rozhodli v rámci prázdninové výstavy připomenout její vznik a zavzpomínat na všechny ty roky, po které nás 
provázela, a věříme, že nás bude provázet i nadále. Prosíme proto všechny pamětníky i současníky, kteří mají doma diplom, 
kecku, mapku, památku a hlavně nějaké fotografie, které by nám po dobu výstavy mohli zapůjčit, aby se mi ozvali nebo 
je rovnou přinesli do galerie. Děkuji.  Jana Ulmová, tel. 703 634 791, e-mail: jana.ulmova@mukarov.cz


