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SLOVO PŘEDSEDY:

AKTUALITY
BYTOVÉ DOMY
V MUKAŘOVĚ NECHCEME

DĚKUJI VŠEM, KTEŘÍ SE STARAJÍ O VĚCI VEŘEJNÉ
Místní organizace TOP 09 v Mukařově je aktivní a úspěšnou organizací.
V loňských volbách do zastupitelstva
obce jsme se umístili na druhém místě,
obhájili jsme své tři mandáty. Zastupitel Ing. Jiří Šavrda se stal předsedou
výboru pro bezpečnost a je členem
finančního výboru, zastupitelka
JUDr. Jana Klimentová je v kontrolním
výboru, já jsem členem Školské rady.
Celá řada našich členů a příznivců jsou
členy dalších výborů zastupitelstva.
Snažíme se být aktivní jak na samotném jednání zastupitelstva, tak i na výborech, což se nám, myslím, daří.
Na naší kandidátní listině byla spousta nestraníků. Mám velkou radost, že
jejich zapojení do veřejného života neskončilo volbami, ale že jsou stále aktivní. Scházíme se poměrně pravidelně

a jsem potěšen, že na naše schůzky
chodí i celkem velká skupina lidí, kteří
nejsou přímo členy TOP 09.
Naší největší akcí, kterou jsme letos
organizovali, byl již čtvrtý ročník Úklidu lesa. Do této akce se opět zapojily
desítky dospělých i dětí, kterým není
lhostejný stav přírody a její čistota okolo našich domovů. Po celodenním sbíráním odpadu se následně konalo společné posezení, které je vždy příjemným společenským setkáním.
Letos jsme byli zase aktivní při Tříkrálové sbírce. Díky ní se vybrala v našich obcích spousta peněz na ty nejpotřebnější. Spoluorganizovali jsme opět
Mukařovský masopustní průvod, který
byl letos obzvláště povedený.
Jsem rád, že jsem mohl spolu s dalšími našimi členy v Den matek popřát celé

řadě mukařovských
maminek k tomuto
svátku a věnovat jim
růži. To mi bylo velkou ctí.
Spolupracujeme
také s místní farní
organizací, včetně
naše milého pana
faráře Frýdla. Letos
jsme opět pomohli
s organizací slavnosti Božího těla,
především se společenským setkáním,
které se konalo po
samotné slavnosti.
Jde o velmi příjemné setkání, na kterém se potkají lidé

PAMĚTNÍ DESKA

KARDINÁLA BERANA ODHALENA

Náš charitní dům se od června jmenuje Domov pro seniory kardinála Berana. V polovině června
byla na charitním domě umístěna při této příležitosti nová pamětní deska. Slavnostně ji odhalil kardinál Dominik Duka a domovu také požehnal. Deska připomíná katolického duchovního, teologa
a 33. pražského arcibiskupa Josefa Berana.
Kardinál Duka při té příležitosti přednesl projev, ve kterém zavzpomínal na
Josefa Berana a vyzdvihl jeho činnost za
2. světové války. Pozvání na akci přijali
také představitelé Arcidiecézní charity
a hosté z její litevské pobočky, starostové a faráři z Říčan a Mukařova a jiné
osobnosti.
Josef Beran, jehož pamětní deska
i jméno nyní zdobí charitní dům, se do

Mukařova dostal po dlouhých třinácti letech nucené internace na různých místech České republiky, kde byl protiprávně držen komunistickou státní bezpečností. Důvodem internace, sledování
a pronásledování bylo, že se odmítl podřídit totalitní moci. Charitní dům, který
v té době sloužil jako domov řeholnic, se
mu po „omilostnění“ prezidentem Zápotockým provázeným zákazem pobytu

v Praze stal útočištěm. Měl zde do jisté
míry svobodu pohybu a konečně ho
mohli navštěvovat přátelé a příbuzní, kteří předtím ani nesměli vědět, kde se právě nachází. Navštěvoval mše v místním
kostele a také mu po dlouhé době volně
přicházela pošta z domova i ze zahraničí.
Po dobu jeho pobytu od 4. října 1963 do
2. května 1964 se Mukařov stal jakýmsi
poutním místem Beranových příznivců.
Josef Beran se narodil v Plzni 20. prosince 1888. Po absolvování gymnázia se
stal studentem České koleje v Římě. Po
vysvěcení na kněze působil jako učitel,
později přednášel na Teologické fakultě
Univerzity Karlovy, získal titul profesora teologie a od roku 1932 byl rektorem
arcibiskupského kněžského semináře.
Za druhé světové války byl vězněn
v koncentračních táborech Terezín a Dachau, po nástupu komunismu zas následovaly restrikce totalitního režimu
a zmíněná internace. Po nějakém čase
stráveném v Mukařově byl opět přemístěn, tentokrát do Radvanova v Jižních
Čechách, který byl 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. Komunistická
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. Petra Batók
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okolo místní fary, Charity (samozřejmě
včetně obyvatel našeho charitního
domu) s ostatními obyvateli Mukařova
a to je dobře.
Počet členů naší místní organizace
roste a já bych zde velmi rád poděkoval všem, kteří se nezištně a ve volném čase podílejí na správě věcí veřejných a zajímají se o situaci v našich
obcích.
Ondřej Jakob.
předseda Místní organizace TOP 09 Mukařov

Rádi bychom do budoucna zakázali výstavbu dalších bytových domů v naší
obci. V Mukařově je jak známo před
schválením nový územní plán. To, co se
snaží zastupitelé za TOP 09 spolu s některými dalšími zastupiteli prosadit, je zákaz
bytových domů, které by podle původního návrhu architekta mohly být až třípodlažní. Možná si myslíte, že se vás to netýká, že máte za plotem zastavěno. Development v Mukařově je ale natolik výnosný, že se vyplácí zbourat starší domek
nebo chatu a postavit bytovku. Myslím si,
že je to po všech stránkách pro naši obec
zcela nevhodné. Většina lidí v Mukařově
hledá klidné bydlení, nikoli ztrátu soukromí. Ani infrastruktura Mukařova není na
takovou další výstavbu připravena. Bytové domy by znamenaly nárůst obyvatel
a s tím spojené mnohé nároky – na čističku, zásobování vodou, pozemní komunikace, ale také třeba místa ve školce. Navrhli jsme proto, aby v novém územním
plánu byl přímo zakotven zákaz výstavby
těchto dalších bytových domů. Tento návrh bohužel neprošel. Tak, jak je nový
územní plán navržen, a to hlavně kvůli pasážím týkajících se právě bytových domů,
nejsme ochotni jej v tomto znění jako celek podpořit. Za tímto návrhem stále plně
stojím. Inspirací mi byla celá řada obcí,
které jsou v podobné situaci a takováto
ustanovení ve svých územních plánech
mají a funguje to. Co mluvím s lidmi, ti,
Pokračování na str. 2

NOVÁ ŠKOLNÍ BUDOVA

JE POVEDENÉ DÍLO
Když jsem se stal v roce 2010 poprvé
zastupitelem obce Mukařov, dal jsem si
jako hlavní úkol pomoci situaci naší
školy, včetně jejího rozšíření. Zjistil
jsem ale, že není možné mít novou školu bez toho, aniž bude rozšířena kapacita školní jídelny. Roky 2011 a 2012 tak
byly ve znamení vypracování projektu
a především snahy o získání dotace na
jídelnu. To se díky Ministerstvu financí
také povedlo a v roce 2012 jsme tak
mohli otevřít zrekonstruovanou a rozšířenou jídelnu. Ihned poté jsem inicioval,
abychom pracovali na projektu nové budovy školy. Jsem rád, že projekt vzal za
svůj i starosta Rudolf Semanský a věnoval se mu maximálně celé následující
roky, co mohl. Práce na projekční a stavební dokumentaci trvaly déle než rok,
následně jsme vysoutěžili zhotovitele
stavby. Mezitím jsme se intenzivně snažili získat pro tento účel dotaci - opakovaně jsme vedli jednání s rezorty školství i financí a připravovali se na to, až
bude vypsán příslušný dotační titul. Střídaly se vlády a situace nebyla jednoduchá. Iniciativou poslanců z klubu TOP
09 a Starostové se povedlo prosadit do
státního rozpočtu prostředky na rozšíření kapacity škol okolo Prahy. Díky naší
připravenosti a předcházejícím jednáním jsme dotaci obdrželi a je skvělé, že

jsme mohli tento školní rok zahájit slavnostním otevřením nové budovy školy.
Myslím, že dílo se povedlo.
Smutný jsem ale z jiné věci. Jsme tzv.
spádovou obcí - chodí k nám do školy
i děti z některých okolních obcí. Je mi
nepochopitelné, že starostové těchto
obcí místo toho, aby měli radost, že
k nám jejich děti mohou chodit, se oproti původním dohodám dělají problémy
se zaplacením svého podílu na kofinancování této stavby. Jsem optimista
a doufám, že co nejdříve nějaká dohoda
bude realizována.
Rád bych nyní napomohl tomu, abychom něco udělali s tělocvičnou. Ta patří Sokolu a získání dotací je tak těžší.
Měli bychom se ale snažit buď tělocvičnu zrekonstruovat či postavit novou.
Doufám, že časem se podaří uskutečnit
jednu z těchto variant.
Ondřej Jakob
zastupitel obce, předseda TOP 09 Mukařov
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ÚKLID LESA 2015
Letos v září jsme opět uklízeli my dospělí spolu s dětmi les v okolí Mukařova. Ten letošní úklid jsme rozšířili o cyklostezku vedoucí z Jurečku kolem Rokytky na Strašín a do Mukařova. Díky
tomu jsme mohli s laskavým svolením
Městského úřadu v Říčanech bezplatně
složit odpad sebraný i v okolí Mukařova.
Poděkování také patří našim hrdinům,
mukařovským hasičům. Naši hrdinové,
tak jim říkáme s manželkou. Letos měli
opravdu mnoho práce. Právě mukařo-

vští hasiči nám zapůjčili vojenský stan,
kde jsme po práci s dětmi strávili odpoledne.
Opět jsme sebrali a vyvezli zhruba
tunu odpadu. Velká část ještě zůstává při
okrajích lesa, především při okrajích
lesních cest a ve škarpách. Na takové
množství ale bohužel zatím nemáme
potřebné množství vozíků, v kterých
odpad odvážíme do sběrného dvora.
Dalším nežádoucím odpadem, který
se hojně vyskytuje i v okolí Mukařova a
který není v našich silách odstranit, je

bioodpad. Mnozí občané vyhazují na
okraj lesa trávu a klestí ze zahrad s myšlenkou, že jde o neškodný a ekologický odpad, tedy „lesu prospěšný“. Tím
své jednání zjednodušují a omlouvají.
Je však dobré si uvědomit, že jde o špatný příklad všem spoluobčanům a hlav-

ně těm nejmladším. Právě ti nejmladší
si zvyknou na „lesní kompostárny“ a na
to, že odhození něčeho již nepotřebného je normální.
Buďme prosím více ohleduplní k našemu okolí i k naší přírodě a mějme ji
rádi.
Ladislav Malý

AKTUALITY
Dokončení ze strany 1

kteří by další bytové domy chtěli, jsou
v menšině. Drtivá většina lidí mi řekla, že
je proti. Lepší pozdě, než nikdy. Proto tak
věnujte pozornost vyhlášení dalšího veřejného projednávání, kde můžete vznést své
připomínky Změny v zástavbě jsou totiž
nevratné a navždy by se podepsaly na
vzhledu našich obcí.
Ondřej Jakob

LEPŠÍ/HORŠÍ DOPRAVA
Kdo jezdí do Prahy přes Říčany po silnici 1. třídy číslo I/2 Černokostelecká,
nemohl si nevšimnout, že se v lese za
Vojkovem rozeběhly stavební práce.
Mostek přes Rokytku je již léta v havarijním stavu, takže o nutnosti jeho opravy není pochyb. Po mnoha měsících čekání uzrál čas a Ředitelství silnic a dálnic, které bude opravu financovat, přistoupilo k zahájení přípravných prací.
A pokud se něco nezmění, myslím, že se
nejen my motoristé, máme na co těšit.
Tvar povrchových úprav a šíře položených panelů napovídá, že se bude jednat
o řešení pomocí provizorního montovaného mostu s jedním jízdním pruhem, po
kterém se opravovaný mostek bude kyvadlově objíždět. Jak rád bych se mýlil.
Vzhledem k intenzitě dopravy na této důležité a hojně využívané komunikaci, nás
patrně čekají dopravní kolony, kterých si
,,užívají” hlavně obyvatelé velkoměst
v dobách ranních a odpoledních špiček.
Vcelku slušného průjezdu Říčanským
lesem si užijeme jen do konce zimy, protože hned jak to jarní počasí dovolí, začne
se s pracemi a mostek se uzavře. I když
faktem je, že posledních pár ,,mírnějších”
zim by stavební práce až tak neohrozilo.
Ale jak jsem psal výše, oprava je nutná
a nám nezbude nic jiného, než se obrnit
řádnou dávkou trpělivosti. V tomto kontextu mě přece jen napadá jedno velmi diskutabilní pozitivum – zmizí kamiony.
Dále je také možné, že při hledání objízdných tras vedoucích mimo ucpané
okolní vesnice narazíme na skryté krásy
naší země, na které bychom za normálních okolností jen tak nenarazili. Kdo
zkusil projet Klokočnou směrem od Všestar v pozdním odpoledni, kdy se slunce
již sklání k obzoru, ví o čem mluvím.

FICHTL KLUB MUKAŘOV
Letos jsme v Mukařově založili Fichtl
klub. Duší tohoto našeho klubu a rovněž
jeho ,,prezidentem“ je Vladimír Budský.
Vláďa je skutečným znalcem a také sběratelem těchto motocyklů, má zkušenosti i z jiných Fichtl klubů a účastnil se
mnoha závodů či celorepublikových
cest na těchto krásných motocyklech.
Letos jsme se společně zúčastnili Kozojedského fichtlu, kde nás úspěšně zastupovali čtyři závodníci (vlastně i závodni-

ce), kteří ve značné konkurenci zabodovali. Hlásí se nám noví členové či se nás
lidé předběžně ptají na informace ohledně tohoto klubu. Kdo by se chtěl zapojit,
tak neváhejte a se obraťte na Vladímira
Budského, který ochotně se vším poradí, včetně stavu vašich, často velmi unikátních,
strojů.
Ondřej Jakob

S pozdravem a přáním pěkného dne Jiří Šavrda

TĚŽKÁ SEZÓNA
Charakteristikou určitých povolání
jsou výkyvy v náročnosti vzhledem
k různým částem roku. Údržba silnic
je náročnější v zimě, plavčíci to mají
těžké zase především v létě. A hasiči,
ti to mají těžké … inu podle okolností asi stále. Nikdy se nedá dopředu
říci, jaké bude nadcházející období.
Po těžkém létu by si zasloužili klidnější podzim a zimu. Poslední dobou
sice zažíváme mírné zimy, i když
i tak se nedá říct, že by měli absolutní klid. Stromy lámající a dráty trhající námraza hasiče loni také pěkně
potrápila. Tedy zatímco jiní se po těžké sezóně mohou těšit na klidnější
období, u našich hasičů tomu tak

není. A že bychom jim to po letošním
parném létu všichni ze srdce přáli.
Vždyť v létě se v Mukařově houkalo
skoro denně.
Členům sborů dobrovolných hasičů
z Mukařova a Žernovky proto právem
patří naše uznání a dík za to, co pro nás
všechny dělají. O tom, že je jejich práce
pro naše obce důležitá svědčí i fakt, že na
10. jednání zastupitelstva obce Mukařov,
zastupitelstvo jednomyslně odsouhlasilo
návrh TOP 09, který přednesla naše zastupitelka JUDr. Klimentové na přidělení mimořádného příspěvku jak Mukařovským, tak Žernovským hasičům.
Rád bych doufal, že příští rok bude
lepší, nicméně po zevrubném pátrání

na internetu po příčinách letošního
extrémního léta se obávám, že situace se bude příští rok nejspíše opakovat. Meteorologický jev El Niňo,
který se nachází poblíž Jižní Ameriky a ovlivňuje počasí v celosvětovém měřítku, je teprve na vzestupu
a očekává se, že jeho vliv bude příští
rok ještě silnější. Někteří odborníci
se ale přiklánějí k názoru, že vliv
jevu El Niňo je přeceňován a charakter počasí určuje spíše nastavení proudění v atmosféře, které má náhodný
charakter. Jaké tedy bude příští leto?
Na to s jistotou nikdo neodpoví, ale
jisté je, že se v budoucnu budeme
muset připravit na stále častější extrémy počasí.
S pozdravem a přáním pěkného dne,
Jiří Šavrda

