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  Z   O B S A H U : 

 
Všimli jste si?          

Jana Šoupalová, Mukařov-sko 

Vím, že to není nic nového, když 
řeknu, že žijeme v poklusu. Věčně na 
cestě. Večer už si ani nevzpomeneme, 
kam nás během dne vítr zavál. 

A přitom, když se mi občas povede 
přibrzdit a rozhlédnout se, zjišťuji znovu a 
znovu, že na světě je spousta věcí k obdivu a 
prozkoumávání. Zaznamenali jste vůbec 
letos, že nám zrovna míjí měsíc lásky? 
Vzpomněli jste si alespoň s úsměvem na 
Viléma, Hynka a Jarmilu? Všimli jste si, že 
nám letos šeřík rozkvetl tak brzy, že bychom 
stěží přivítali nějakou armádu tak hojnými 
"pugéty", jak se traduje o roku 1945? 

"Carpe diem" - užívat dne, není jen o 
požitcích. Měli bychom naplno prožívat 
každou minutu obklopeni našimi blízkými, 

vnímajíc nekonečnost vesmíru a země  
za hranicemi vlastních pozemků. 

Asi mi dáte za pravdu, že smyslem života 
stěží bude, doběhnout první na konec. Tak 
zvolněte, zhluboka dýchejte a všímejte si té 
krásy vůkol! 

 

   
   II. ročník        červen - červenec  2007 

3 
Dvouměsíčník pro Mukařov, Srbín a Žernovku 

Znovu téma komunální odpad          Rudolf Semanský, starosta 
Vzhledem k tomu, že toto vydání Mukařov-ska vyjde ve větším nákladu a bude 

distribuováno i do rekreačních objektů, vracíme se ještě jednou k problematice poplatků 
za komunální odpad.  

Obecně závazná vyhláška o nakládání s komunálním odpadem, která platila v loňském 
roce, nezohledňovala povinnost majitelů rekreačních objektů platit poplatek za komunální 
odpad, tak jak je uvedeno v Zákoně O odpadech č.185/2001 Sb. Proto byla schválena nová 
vyhláška, která tento nedostatek odstraňuje. Poplatek pro letošní rok činí 699,-Kč za rekreační 
objekt a umožňuje rekreantům využívat systém 
velkoobjemových kontejnerů, které budou 
v létě posíleny a rozmístěny na vybraných 
stanovištích v obci, nebo běžnou „popelnici“, 
která jim bude pro dané období obcí zapůjčena. 
Zvolenou variantu je nutno uvést do 
registračního formuláře, který byl společně 
s průvodním dopisem rozesílán všem, kteří 
mají v obci rekreační objekt.  

Věříme, že tento krok přispěje k většímu 
pořádku v našich obcích, neboť důsledek 
tvrzení některých rekreantů, že poplatek 
odmítají platit, protože odpad si odvážejí domů, 
vidíme bohužel v lesích a příkopech.          
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Starosti starosty 

Rudolf Semanský, starosta 

Další dva měsíce uběhly a s blížícím se létem a zejména 
konečným schválením územního plánu se začíná zvyšovat zájem 
nových investorů a stavebníků o realizaci svých záměrů v našich 
obcích, zejména pak na Srbíně. 

Jedna z rozsáhlejších výstaveb již probíhá v lokalitě „Za Kravínem“, a 
v rámci této výstavby budou v obci Srbín po dohodě s investorem 
realizovány zemní práce pro dětské hřiště, rozšíření a výstavba příjezdové 
komunikace včetně chodníku, čistička odpadních vod a zřejmě i část 
chodníku od návsi směrem ke Svojeticům. Tento chodník by měl navázat na projekt chodníku 
od Bud směrem na Srbín, jehož výstavba se zdržela z důvodu požadavku OŽP MěÚ Říčany na 
řešení vpusti do Jevanského potoka, který trochu překvapivě musel splňovat velmi přísné 
podmínky – např. vybudování kamenného koryta apod. Projekt je tedy již hotov a pokračování 
stavby by nemělo nic bránit. Po dokončení chodníku, na kterém se budou finančně podílet i 
další investoři, kteří mají podél ul. Choceradská pozemky, bude v ulici Na Pískách zahájena 
finální oprava části této ulice a to až po rozcestí s ulicí U Požáru.  

Mimoto jsou v plánu oprav pro letošní rok vybrány části místních komunikací, jejichž 
povrch bude opravován dle připravovaného harmonogramu. Stejně jako v loňském roce se ale 
nedostane na všechny a to zejména proto, že jsme se „konečně dočkali“ a obdrželi jsme výzvu 
od Státního fondu životního prostředí na vrácení části dotace za nesplnění podmínek 
plynofikace. Naštěstí i díky intenzivním jednáním, podpoře hejtmana Středočeského kraje, 
Svazu měst a obcí a dalších institucí není částka, kterou bude obec vracet, tak vysoká, jak se 
zpočátku zdálo a ušetřené prostředky bude možné přesunout na některé důležité akce.  

Nevyhneme se například rekonstrukci kotelny v základní a mateřské škole a to z důvodu 
havarijního stavu zastaralých kotlů na pevná paliva. Jakými tepelnými zdroji budou nahrazeny 
však naneštěstí stále není úplně jasné – vše se odvíjí od žádosti o dotaci od SFŽP (v případě 
ZŠ), u MŠ pak závisí rekonstrukce na výši vyčleněných prostředků a ceně kotlů.  

Dále by měla být v letošním roce opravena omítka na budově č.p.23 a to včetně výměny 
oken, a realizace by se měla dočkat i dětská hřiště.  

 Nemalou část prostředků je však třeba věnovat na projekty, které by v budoucnu měly obci 
zajistit možnost získání dotací, ať již na odkanalizování a výstavbu ČOV pro Srbín a Žernovku, 
výstavbu vodovodních řadů nebo rozšíření mateřské a základní školy. Bez kvalitně 
zpracovaných projektů se, jak všichni víme, nemá smysl o žádnou dotaci 
ucházet a není ani šance ji získat. 

 

Dostatek vody pro Žernovku! 
Jan Kašpar, místostarosta 

Tato informace bude samozřejmě nejvíce zajímat obyvatele 
Žernovky, ale z postupu řešení je možné se poučit i na řešení jiných 
ožehavých problémů v obci. Dlouho, řadu let řešený/neřešený 
dostatek/nedostatek vody v kohoutcích obyvatel Žernovky se řeší! 
Když bylo vody dost, bylo ticho, když netekla: Zastupitelé obce, 
řešte!! 

Tak tedy: na náklady obce byly provedeny 2 posilovací vrty pro oba používané zdroje 
V Zájezdí i v Horce. Čerpací zkoušky potvrdily (díky Bohu!) dostatek vody tak, že jsme mohli 
veřejnou schůzi obyvatel Žernovky počátkem dubna zahájit smělým: Vody je dost! Protože 
dnešní přísná legislativa a zákony o vodních zdrojích jsou velmi komplikované a někdy 
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nesrozumitelné, pozvali jsme na schůzku zástupce vodoprávního odboru v Říčanech, zástupce 
vedení provozovatele vodovodů a kanalizace, projektanta napojení nových vrtů, autory studie 
nových vrtů. Ti postupně vysvětlili občanům nutné další kroky vedoucí k legalizaci 
dosavadních zdrojů, byť jenom jako užitkové vody. Bylo pozitivní, že všichni občané přijali 
vysvětlení s porozuměním, dobře byla přijata i informace o rozpracovaném projektu budoucího 
připojení obce Mukařov včetně Žernovky na budovaný vodovod Region Jih. 

Legalizace a technické připojení nových vrtů bude velice nákladná záležitost, která nutně 
povede i ke zvýšení dosavadní sazby za odebíranou vodu. Navíc obě stávající vodárničky jsou 
zastaralé, dlouhá léta nefungoval vodoměr ke sledování celkové spotřeby vody!! Je s podivem, 
že tahle zařízení vůbec vodu dotlačila do domácností. Nebýt mimořádné ochoty a obětavosti 
paní Malé, Šafránka, Borsiczkého, Medka,….. nechceme ani domýšlet.  

  
 

Aktualizované vyhlášky obce 
Jaroslava Stárková, zastupitelka 

 
Zastupitelstvo obce Mukařov na svém 

zasedání dne 9.5.2007 schválilo další dvě 
obecně závazné vyhlášky (dále OZV)  
– OZV č. 2/2007 o veřejném pořádku a 
čistotě a  OZV č. 3/2007 o místních 
poplatcích. Jejich vydání bylo nezbytné, 
neboť účinnost stávajících OZV upravujících 
dané oblasti byla pozastavena Ministerstvem 
vnitra ČR, které nově vykonává dozor nad 
vydáváním a obsahem obecně závazných 
vyhlášek obcí. Důvodem pozastavení 
účinnosti byla skutečnost, že vyhlášky byť 
dříve schválené krajským úřadem odporo-
valy v některých ustanoveních zákonu. Obě 
vyhlášky jsou zveřejněny obvyklým způso-
bem a jsou k dispozici na OÚ a na webu 
obce (www.mukarov.cz).  

 

K jejich obsahu stručně:
Obsah OZV č. 2/2007 vychází z usta-

novení § 10 zákona č. 128/2000 Sb.  
o obcích, kterým je obec zmocněna  
k ukládání povinností k zajištění veřejného 
pořádku a čistoty a dále §24 odst. 2 zákona 
č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti 
týrání, podle kterého může obec upravit 
pravidla pro pohyb psů na veř. prostranství. 

Po přečtení této vyhlášky mnohé z vás 
jistě napadne, že v ní chybí ustanovení, 
která by obsahovala regulaci provozní doby 
pohostinských zařízení, regulaci hluku, dále 
ustanovení, která by řešila problematiku 
sousedských vztahů, ochranu životního 
prostředí a zeleně, poškození nebo 

neoprávněný zábor veřejného prostranství, 
znečištění a schůdnost chodníků apod.  

Důvodem, proč tyto oblasti nejsou  
ve vyhlášce řešeny, je buď chybějící zákonné 
zmocnění nebo existence zákona, který 
danou problematiku reguluje. Obec totiž 
nemůže ukládat povinnosti, pokud k tomu 
nemá zákonné zmocnění. To je případ 
provozní doby (tuto pravomoc měla obec dle 
§ 96 zákona č. 258/200Sb., o ochraně 
veřejného zdraví - k 1.10.2003 však byla 
zrušena). Povinnosti nemůže obec ukládat 
ani v případě, že existuje zákon regulující 
dané záležitosti. Existence tohoto zákona 
totiž zásadně vylučuje možnost upravit tu 
samou otázku též v OZV. To se týká všech 
zbývajících výše zmíněných oblastí. 

 

OZV č. 3/2007 upravuje místní poplat-
ky. Touto vyhláškou jsou zavedeny poplatky: 
ze psů, za užívání veřejného prostranství, 
ze vstupného, za ubytovací kapacity  
a za provozovaný výherní hrací přístroj. 

Vyhláška v souladu se zákonem  
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, 
stanovuje konkrétní sazbu poplatku, 
ohlašovací povinnost ke vzniku a zániku 
poplatkové povinnosti, splatnost, úlevy  
a obecná ustanovení upravující další postup 
v případě nezaplacení poplatku. 

 

V obou vyhláškách je řešena proble-
matika veřejného prostranství, a to jednak 
z pohledu jeho užívání, jednak  
z pohledu povinnosti platit poplatek  
v případě jeho zvláštního užívání. Dle mého 
názoru stojí tato oblast za podrobnější 
rozbor. Pokusím se o to v příštím čísle. 

http://www.mukarov.cz/
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Kruhový objezd na Budech ?? 

Jan Kašpar, místostarosta 

Ten dvojitý otazník v názvu vyjadřuje 
určitou míru naděje a nepochopení 
zároveň.  

Naděje v tom, že se snad podaří 
v obecném zájmu nalézt řešení pro stále se  
komplikující a nebezpečnější průjezd hlavní 
křižovatkou naší obce, nepochopení 
v předkládání sobeckých nároků jediných 
odpůrců moderního a bezpečného vyřešení 
dopravy, ve formě tzv. veřejně prospěšné 
stavby. Té stavby, která je též zařazena mezi 
priority územního plánu obce. V okamžiku, 
kdy čtete tento článek, už doufejme 
definitivně schváleného. Jednání 10. dubna 
na stavebním úřadu v Říčanech  nepřineslo 
žádný posun, nebyl předložen souhlas všech 
vlastníků dotčených stavbou, rozuměj  
 
 

 
chyběl souhlas 
jediného z odpůrců! 
Dojde tudíž zřejmě 
k zastavení 
dosavadního 
územního řízení a 
tak ta naděje se přesouvá do realizace 
územního plánu. Toho územního plánu, 
který závazně vymezuje veřejně prospěšné 
stavby, prostory pro další výstavbu 
s určitými regulativy, zelenými plochami, 
inženýrskými sítěmi. Plánu, který byl 
podroben detailnímu prověřování desítek 
institucí a  kde kruhový objezd má své 
logické umístění. A v tom je ta naděje 
vyslovená úvodem, byť v opakovaném a jistě 
ne jednoduchém řízení, kde sobecké a 
neodůvodnitelné nároky musí jít stranou. 
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Vydavatel: Mukařov-sko, občanské  sdružení  pro Mukařov, Srbín a Žernovku                   Povolení : MK ČR E 16658  



                    –  dvouměsíčník pro Mukařov, Srbín a Žernovku                                                    Strana 5 

 
Listárna & diskuse    Vítek Šoupal, 

zastupitel + člen Mukařov-ska 
Listárna je tentokrát věnována problémům lokality  

"Pod Budama". O problémech s nekoncepčností nové výstavby 
byl v Mukařov-sku článek již v čísle 5/2006 z pera pana Hrocha.  

Roznáška posledního čísla časopisu, kterou jsem absolvoval 
právě v lokalitě "Pod Budama", dala na webu vzniknout článku s názvem:"Roznáška časopisu 
a zpráva z "Kubínova" lokality Pod Budama". Byť byl článek publikován 1. dubna, 
nejednalo se o Apríl (k přečtení na: http://www.volny.cz/mukarov-sko/cl_roznaska.htm).  

Článek ihned vyvolal řadu reakcí. Výběr z těch, které se objevily na diskusních fórech 
Mukařov-ska i obce, Vám přinášíme níže. S ohledem na omezený prostor v časopise jsou 
některé kráceny, za což se jejich autorům omlouváme. Plné znění je k nalezení na Internetu. 
 

Z. Štěpánek           11. 4. 2007 (17:42) 
Dobrý den pane starosto, předně se omlouvám za občas špatně zvolená slova, ale opravdu, 

po přečtení všech diskusních příspěvků, jsem si uvědomil tu bezzubost a lhostejnost k problémům 
obyvatel ve Zvonečkové ul., tak jsem to již nemohl rozdýchat. Cesta není totiž jediný problém, 
kterému se zde musí každodenně čelit – daleko k autobusové zastávce a když zaprší, tak je 
skoro lepší zůstat doma a navíc se musí chodit po silnici, což za tmy je celkem slušný 
adrenalinový sport, smradlavá voda ze studní, vypouštění fekálií do Jevanského potoka, 
telefonní přípojka v nedohlednu, atd. Vím, že se snažíte o nápravu, ale většina těchto věcí měla 
být vyřešena už před zahájením výstavby rodinných domků nebo v jeho průběhu. … 

 

I. Štěpánková          18. 4. 2007 (19:37) 
Vážený pane Šoupale, s velkým zájmem jsem si přečetla Váš článek o "Kubínově" a vcelku k 

němu nemám co dodat. Je mi z toho smutno, jak se snaží někteří podnikatelé jen rychle vydělat a 
vůbec je nezajímá co po nich zůstane. Většinou vztek, zklamání, rozhořčení a pak i nenávist k 
dalším lidem. Napsal jste to opravdu poutavě a jsem ráda že si této lokality také všímáte. Ještě 
tu bohužel nejsem přihlášená, jsem spolumajitelkou jednoho baráčku už přes rok a mrzí mne že 
svým nepořádkem a nedostavěností hyzdí tuto nádhernou lokalitu. Ale jak jsem viz výše sdělila, 
páni podnikatelé (pro mne nyní stavební obor) jen berou peníze, slibují a většinou se nic neděje. 
Opravdu jsem ráda že tu budu nastálo bydlet i když máme spoustu problémů a nejen s 
dostavbou. Například po páté ráno za tmy se mi moc příjemně na autobus nešlape. Ale co, hlavně 
že nejsem v paneláku na sídlišti a nemám nad hlavou dalších 10 pater. A ta příroda zde za to 
stojí i když nemám metro 5 minut od domu! Jen na závěr bych Vás chtěla poprosit: Prosím Vás, 
nemohli byste přestat nazývat vy všichni z blízkého i širokého okolí tuto lokalitu KUBÍNovem? 
Snad ta doba minula, kdy jsme měli nařízeno nikdy nezapomenout na "zlé" lidi, ne? Určitě by se 
našel jiný a mnohem příjemnější název, jako třeba první jméno jedné z ulic Zvonečková. Hned je 
veseleji. S pozdravem věrná čtenářka Vašich stránek  

 

R. Semanský reaguje:         19. 4. 2007 (08:19) 
Dobrý den, díky za Váš příspěvek, jen doplňuji, že celé této velké lokalitě se od dob 

našich dědů říká Pod Budama a Na Pískách. Ale i když se snažím to takto nazývat, 
nějak se to neujalo... RuDD 

 
 

Poslední vývoj situace (v době po redakční uzávěrce) je takový, že po neúspěšných 
jednáních se stavebním úřadem a s firmou, která pole rozparcelovala, si povrch komunikací 
z asfaltové drti budují obyvatelé lokality na vlastní náklady a částečně svépomocí.  

Obecní zastupitelstvo projednalo 21.5. na mimořádném zasedání žádost obyvatel 
lokality o spolupodílení se na budování komunikací. Tomu předcházela návštěva lokality. 
Obec přislíbila opravit povrch vjezdu Pod Buda – tj. ulici Na pískách od Choceradské po 
odbočku do ulice U Požáru. Oproti původnímu plánovanému asfaltovému povrchu bude 
část dále od hlavní silnice řešena asfaltovou drtí a ušetřené peníze budou použity jako 
příspěvek obce na komunikaci U Požáru (maximálně do výše 10% nákladů na opravu). 
Původní investor se zavázal komunikace převést, a to nejdříve na občanské sdružení 
obyvatel lokality. Od nich by je po roce provozu bez zjevných závad měla převezít obec. 

http://www.volny.cz/mukarov-sko/cl_roznaska.htm
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Divadlo žije! 

V pátek 20.dubna se na jevišti sokolovny 
v Mukařově začal s posledním denním 
světlem odehrávat příběh Chicka Jonese, 
který přijde do nebe (přesto, že byl oběšen za 
svá pozemská provinění) a přiměje 
nebešťany k uspořádání muzikálu. 

Umělecké sdružení Marvin sice muselo 
na poslední chvíli změnit obsazení, protože 
představitelka hlavní role onemocněla, ale 
všichni účinkující vynaložili veškeré síly, aby 
předvedli milou a rozvernou hru, která 
potěšila jistě oko i ucho všech diváků. 

Za organizátory představení jsem ráda, 
že se představení přes jisté těžkosti konalo a 
že jste se přišli podívat. Komu se nepodařilo 
zavítat na divadelní představení tentokrát, 
budiž mu útěchou, že to bylo sice po delší 
době první, ale jistě ne poslední představení 
v mukařovské sokolovně. Při dalším 
divadelním kousku se s vámi všemi těším na 
shledanou! 

Moc děkuji všem, kteří napomohli usku-
tečnění divadelního představení (jmenovitě 
jsem se snažila je uvést na internetu). (jšo) 

 
Mukařovské čarodějnice 

Jako každoročně tak i letos se v  Muka-
řově konala oslava čarodějnic.  

Ač byl pracovní den, už po čtrnácté 
hodině se před hasičárnou začaly scházet 
malé čarodějnice k již tradičnímu průvodu 
Mukařovem. Před mukařovskou sokolovnou 
zatím dobrovolní hasiči připravili spoustu 
zajímavých atrakcí a disciplín nejen pro 
dětské účastníky, ale i pro jejich rodiče. 
Konala se volba nejhezčích čarodějnic 
v několika kategoriích a děti byly odměněny 
spoustou krásných cen a dárků. Hasiči 
vztyčili nádhernou májku a hranice, jejímuž 
středu vévodila šeredná čarodějnice, mohla 
být zapálena, aby si nedočkavé děti mohly 
začít opékat buřty.  

K poslechu i k tanci hrála jako minulý 
rok oblíbená mukařovská skupina. A oproti 
vloni bylo jídla i pití dost a tak nic nebránilo 
vydržet u táboráku až do rána.       (ase)
  

SDH Mukařov 
Dne 5.5.2007 se družstvo hasičů 

z Mukařova zúčastnilo okrskové soutěže 
v požárním sportu v Klokočné. Soutěžilo se 
již tradičně v disciplíně požární útok. 
V kategorii muži mladší jsme obsadili  
2. místo a odvezli si pohár. Tato soutěž byla 
„tréninkem“ na okresní kolo 26.5. v Odolené 
Vodě, kde se pokusíme uspět v širší 
konkurenci. Zde nás čeká mimo požárního 
útoku i štafeta 4x100m. 

SDH Mukařov má ve svých řadách  
i kolektiv mladých hasičů, ve kterém působí  
starší žáci a dorost. Tento kolektiv navazuje 
na práci mládeže, jež má ve sboru 
dlouholetou tradici. V posledních letech 
popularita mladých hasičů roste. 
Každoročně se zúčastňujeme několika 
soutěží včetně celostátní hry Plamen. 

Dne 1.4.2007 se konal v mukařovské 
sokolovně již druhý ročník soutěže 
Mukařovský uzel, ve kterém se družstvo 
mukařovského dorostu umístilo na 1. místě. 
Členové SDH Mukařov připravili dětem 
všech družstev, které zrovna nesoutěžily, 
spoustu zajímavých soutěží. 

Dne 21.4.2007 jsme se zúčastnili 
Memorialu Ladislava Báči konaného 
v Čelákovicích. V požárním útoku zde 
soutěžilo družstvo starších žáků i dorostu. 

O víkendu 19. a 20. 5.2007 pořádá OSH 
a OORM Praha-východ okresní kolo hry 
Plamen a okresní soutěž dorostu. Tato 
soutěž se bude konat na sportovním hřišti 
v Kostelci nad Černými Lesy, kde budou 
naši mladí hasiči soutěžit těchto 
disciplínách: disciplíny Plamen - štafeta 
požárních dvojic, štafeta 4 x 60m, požární 
útok, štafeta CTIF, útok CTIF; družstva 
dorost - štafeta 4 x 100m s překážkami, 
požární útok, test z oblasti PO. 

A nám nezbývá nic jiného než si přát 
pěkné počasí a trochu toho štěstí….. 

  

Pokud máte zájem můžete navštívit 
hasičské slavnosti v Litoměřicích 16.-17.6. 
(viz www.hasicsketradice.cz) nebo oslavy 
založení SDH Doubek dne 23.6.    (mpo, ase) 

Novinky ze základní školy 
Stalo se již tradicí, že v dubnu, v den, který připadá na Den Země, se žáci naší školy 

snaží poklidit a zušlechtit areál školy a okolí. Letos přálo počasí, a tak děti skutečně 
vyčistily celý areál, zametly přilehlé chodníčky, podívaly se i na prostor u sokolovny. 

3. května proběhl v Čelákovicích turnaj v minifotbale. Naše děti starší kategorie turnaj 
vyhrály a postupují do krajského kola. Děti kategorie mladší skončily na 3.místě.          (jno) 

http://www.hasicsketradice.cz/
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Férový sportovec i soused  
cyklista Jan Veselý – osobnost Mukařov-ska 

 

Vlastimil Zima, Srbín 

 „To je celý on. I na vrátka si dá jedničku, dvojku a 
trojku,“ usmál se kdysi u domu Jana Veselého jeho 
sportovní soupeř, když mu přijel blahopřát 
k sedmdesátinám. „Když nevyhrál, byl druhý, 
přinejhorším třetí, my mu nestačili.“    

V Mukařově měl Jan Veselý, zasloužilý mistr sportu, 
nositel titulu Cyklista století, sportovec s velkým srdcem a 
veselýma očima, nejdříve chatu, později pak dům s číslem 
123. V únoru 2003 jsme se s ním naposledy rozloučili ve 
strašnickém krematoriu. Za všechny sportovní kamarády, 
chataře a za rytíře fair play mu dal sbohem Petr Haničinec 
úryvkem z povídky Oty Pavla a slovy: „Na shledanou, naše 
sluníčko.“ 

Jan Veselý začínal s cyklistikou jako pekařský učeň. 
S nůší na zádech ve všedních dnech rozvážel pečivo a 
v neděli jezdil na stejném kole závody. Tehdy začal vítězit, 
porážet v čestném zápolení spoustu soupeřů. O jeho 
úspěších svědčily trofeje. Později, když se stal obětí křivdy, 

je povětšinou rozdal, třeba jako ceny pro mládežnické cyklistické soutěže. Pomalu ale jistě 
vyprazdňoval police regálu. Vítězství, úspěch, sláva za cyklistickou dřinu, ale ani hluboká 
křivda, v něm nedokázaly zastínit smysl pro rovné zápolení, fair play, pro kamarádství a 
přátelství, které prosazoval nejen na sportovním poli. Každé setkání s ním bylo srdečné, on se i 
na obyčejné lidi usmíval.  

Závody veteránů Brno rok 1993, 
Jan Veselý a Jiří Nakládal st. spolubo-
jovníci z mladých let opět po závodě. 
Zdroj: http://www.volny.cz/nsm/  

Já Jana Veselého poprvé vlastně vyhledal záměrně. Poprvé jsem za ním jel jako za vrátným, 
do holešovické vrátnice Geoindustrie. Tam pracoval. V roce 1990 jsme totiž s kroužkem 
odborníků diskutovali o založení organizace na pomoc obětem trestné činnosti. Řešili jsme 
také, které z osobností politického a veřejného života požádat o podporu našeho úsilí. Nakonec 
jsme oslovili jediného známého člověka - Jana Veselého. Stal se signatářem stanov sdružení 
Bílý kruh bezpečí. Nechal si vysvětlovat, jak chceme vlastně pomáhat.  

Přestože se v řadě diskuzí jednalo o záležitosti Janu Veselému takřka neznámé, vždy se 
zajímal, co vlastně naše práce přinese obětem a svědkům trestných činů. Obyčejným lidem, 
kteří se dostanou do soukolí policie, soudů a advokátů a nenajdou v něm spravedlnost, lidskou 
pomoc ani podporu. Zaujal už vřelým vystoupením při první tiskové konferenci nového 
sdružení. Později, když jsme si připomínali jubileum vzniku naší organizace, byl u toho. Z jeho 
rukou dostávali květiny a přijímali poděkování lidé, kteří pomohli obětem. Vždy si udělal čas 
pro důležitou věc. Byl dokonalým společníkem a okouzlujícím řečníkem.  

Na Jana Veselého vzpomínám také jako na chataře a zahrádkáře, který velmi starostlivě a 
s láskou, spolu se svou paní, „velkou“ Evou, pečoval o zahradu. Jako kutil dokázal zvládnout 
vlastníma rukama snad všechny práce kolem domu. Jeho preciznost byla vidět na každém 
kousku zahrady, na ošetřených stromech, keřích a růžích, při pohledu z terasy, na které jsme 
sedávali obklopeni úrodou.   

I když v posledních letech stále častěji cítil únavu a bolesti v zádech, neváhal přiložit ruku 
k dílu při pracích v obci. V roce 2002, v psím listopadovém počasí, pokládal spolu se sousedy 
z ulice těžké betonové obrubníky, aby společně obnovili chodníky po položení plynovodu.  

Každé setkání s ním bylo milé, každé z nich prozářil svým úsměvem. Moc tady chybí. 
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Kalendář 
Mukařov-ska 
Červen   . 
  1.  Dětský den ZŠ 

Mukařov 
  2.  Mukařovská kecka + 

Dětský den – 31. ročník pochodu  
na trasách 7, 15, 25 km; start od 7 hod.  
Dětský den během dopoledne u Sokolovny 

  2.  Dětský den Žernovka  
od 14:00 na louce u Uzlů  

  9.  Country bál – Montgomery Žernovka 
od 20:00 + Rybí víkend 

 15. Konec lhůty pro příjem přihlášek  
do Soutěže o nejkrásnější zahrádku  

 

Mukařovský fotbal     Zdeněk Týce 
Utkání „A“ mužstva: 
  9.6. (17.00) Mukařov – Ondřejov 
Utkání „B“ mužstva: 
 9.6. (14.00) Mukařov B – Mnichovice B 
Utkání žáků: 
 2.6. (10.15)  Mukařov – Struhařov 
 9.6. (10.15)  Mukařov – Ondřejov 
  

Červenec       . 
  7.  Turnaj v šipkách– Montgomery Žer-

novka + Víkend staročes. specialit 
 10.  Vyhlášení výsledků soutěže 

O nejkrásnější zahrádku  
– Obecní úřad 

 13.+21.  Country bál – Montgomery Žern. 
 21.-22.   Zvěřinové hody – Montgomery 
 28.  Turnaj ve stolním tenise Montgomery 

Žernovka 
 
Prázdniny základní školy   30.6. –   2.9. 
Uzavření školky o prázdninách 16.7. – 26.8 
 
2. ročník soutěže  
NEJKRÁSNĚJŠÍ ZAHRÁDKA 
Mukařov-ska 
 

1.cena WERCO - 6.000,-Kč 
2.cena Vodní království - 3.000,-Kč 
3.cena Obecní úřad - 1.500,-Kč 
 

Přihlášky do 15.června 2007 
Email: web@mukarov.cz, Tel: 603 400 525 
Osobně: Obecní úřad Mukařov 

mailto:web@mukarov.cz
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