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Pamětní deska mjr. Karla Vojtíška
V sobotu 28. 9. byla na domě čp. 23 v Příčné ulici v Mukařo-
vě slavnostně odhalena pamětní deska mjr. Karla Vojtíška, 
příslušníka Československé armády a RAF. Doprovodný 
program začal v 15 hodin leteckou ukázkou letadla Tiger 
Moth, letuschopného stroje z II. světové války, na nichž se 
cvičili letci RAF.

Bylo nám ctí přivítat dceru a syna Kar-
la Vojtíška, paní Irenu Nártovou  

a pana Marka Vojtíška, veterá-
na z 311. bombardovací peru-

tě pana Tomáše Loma, Mgr. 
Alexeje Bezděka, iniciátora 
instalace pamětní desky,  
s manželkou Olgou, dce-
rou plukovníka Stanislava 

Rejthara, letce RAF, Ing. Jána 
Macalu, spoluiniciátora a do-

nátora odhalení pamětní desky.

        Velké díky patří také všem spoluorga-
nizátorům a účinkujícím: Marice Pečené, vnučce Karla Vojtíška 
(organizace hudebního programu a občerstvení v restauraci), 
KBK Collegiu (hudební program), Ivu Procházkovi (zvuk), Jose-
fu Joe Vochyánovi (ukázky dobových rekvizit Českých RAFáků), 
Ondřeji Jakobovi (moderování), sokolům Ivetě Kozákové a Jo-
sefu Bláhovi (čestná stráž) a Toníku Čápovi (skautská večerka). 
Zvláštní poděkování patří Ing. Robertu Bělohlávkovi, starostovi 
T.J. Sokol Říčany za vyslání členů a paní Jaroslavě Tůmové za za-
jištění historických krojů čestné stráže.           Kateřina Čadilová

Bylo mi velkou ctí moderovat u nás v Mukařově akci, na které 
byla odhalena pamětní deska majoru Karlu Vojtíškovi, přísluš-
niku RAF, který v Mukařově žil, než zemřel ve svých 51 letech 
za přímého útlaku komunistů. Zdravici poslal i Zdeněk Svěrák 
- Karel Vojtíšek se jmenoval i hlavní hrdina jeho Tmavomodrého 
světa. Na fotce syn Karla Vojtíška Marek, který žije v Anglii, dcera 
Irena Nártová a vnučka Marika Pečená.       Ondřej Jakob, radní

Veterán 311. bombardovací perutě pan Tomáš Lom
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Z jednání zastupitelstva obce

Hned následující den v brz-
kých ranních hodinách na-
stoupila do školy skupina děl-
níků a započala se poměrně 
náročná rekonstrukce sociál-
ního zařízení ve staré budově 
školy. Kromě dívčích toalet v 
dolních prostorách školy do-
šlo na přestavbu ostatních 
hygienických prostor. Stará 
zařízení byla vyměněna za 
moderní a nová. 
Pár dní po začátku této rekon-
strukce nastoupila další parta 
šikovných lidí, aby vyměnila 
staré a poškozené linoleum 
ve čtyřech třídách. Nyní máme 
nové podlahy téměř ve všech 
třídách ve staré budově.
V jídelně vyvstala potřeba 
opravy klimatizace, které se 
ujala odborná firma, zatím-
co vymalování obstarali naši 
provozní techničtí pracovní-
ci. Ti se pak také postarali o 
drobné dílčí opravy ve všech 
budovách školy. Lidé, kteří se 
ocitli v blízkosti školy v letních 

O prázdninách se ve škole pilně pracovalo

měsících, jistě zaznamenali 
i aktivitu v areálu školy. Zde  
začala výstavba kryté přetla-
kové haly, kde bude mimo jiné 
probíhat výuka tělesné výuky 
v zimních měsících. Doposud 
byla škola odkázána pouze na 
prostory  sokolovny, která již 
kapacitně nestačila. K budou-
cí hale bylo třeba přivést plyn 
a elektřinu, vytvořit prostory 
pro zázemí. V současné době 
tyto práce končí a my se těší-
me na její otevření.
V areálu školy byly usazeny 
nové herní prvky pro mladší 
školáky, a to především pro 
plně obsazená oddělení školní 
družiny.
Po celou dobu školních letních 
prázdnin probíhalo postup-
né zásobování školy pro nový 
školní rok, ať už se jednalo  
o nové učebnice, provozní zá-
ležitosti nebo školní nábytek. 
Zároveň proběhla instalace 
čtyř nových interaktivních ta-
bulí ve třídách. Tím se opět 

 Na zářijovém zasedání zastupitelé 
vyjádřili nesouhlas se záměrem posta-
vit v ulici Do Podkovy polyfunkční dům 
o devíti bytových jednotkách. Schválili 
zavedené zóny zákazu stání a omeze-
né rychlosti v oblasti mezi ulicemi Za 
Brodem a K Remízku a vyslechli infor-
maci o postupu jednání o provozování 
malých čistíren v Srbíně. Ty by měla 
od 1. listopadu  2019 provozovat Veo-
lia, obec zajišťuje technické kontroly  
a čištění. V jednání je i způsob faktu-
race, který bude zřejmě založen na 
paušálních částkách, které budou sta-
noveny na základě průměrných nákla-
dů na kanalizaci v Mukařově.

 Zastupitelé vyslechli informaci o postu-
pu výstavby zastřešení venkovního hřiš-
tě v areálu ZŠ nafukovací halou. Stavba 
se mírně zdržela poté, co se ukázalo, že 
bude nutné posílit plynovou přípojku ne-
zbytnou pro vytápění haly.
 Jednalo se o dalším postupu s vol-

ným bytem v domě čp. 23 v Příčné uli-
ci, který je po zemřelém nájemníkovi 
v neobyvatelném stavu. Diskutovalo 
se o efektivnosti opravy vzhledem  
k budoucímu nájmu jak v současné 
dispozici, tak při případném rozdělení 
na dva menší byty. K tomu je potřeba 
nechat zpracovat studii včetně odha-
du nákladů. 

 Zastupitelé schválili vyhlášení výběrové-
ho řízení na pronájem komunálního za-
metacího stroje, který usnadní a zkvalitní 
údržbu místních komunikací v Mukařově. 
Byly schváleny nové názvy ulic v Srbíně  
– Akátová a Pomněnková v nově budova-
né lokalitě Chobot, Pod Lesem a Pod Ská-
lou a chatové oblasti Viničky. 

 Byla odsouhlasena cenová nabídka 
na opravu křižovatky ulic Do Chobotu 
a Bezová, kterou bude částečně hradit 
developer, a vysvětleny důvody, proč  
v ulici Do Chobotu zůstal nedokončený 

povrch. Oprava bude dokončena až po 
další křižovatku. Stejně tak je dojed-
nána oprava Svojetické ulice na Vinič-
kách. Byl vybrán projektant budoucí 
kanalizace (řadů i přípojek) v Srbíně 
a Žernovce, firma RECPROJEKT, která 
zpracuje projekt pro podání žádosti  
o dotaci. 

 Zastupitelé vyslechli informaci o napl-
ňování doporučení vzešlých z kontroly 
výkonu samostatné působnosti obce, 
kterou provedlo dne 3. 7. 2019 Minister-
stvo vnitra, odbor veřejné správy, dozoru 
a kontroly.

 Všichni přítomní zastupitelé s výjim-
kou MVDr. Mádra se odmítli připojit 
k etickému kodexu, předloženému 
MVDr. Mádrem, s odůvodněním, že se 
cítí dostatečně zavázáni slibem zastu-
pitele a jakýkoli další dokument po-
kládají za nadbytečný.

Kateřina Čadilová, místostarostka

rozšířila možnost moderní 
výuky pro naše žáky. V tomto 
trendu chceme pokračovat 
tak, aby v následujících dvou 
letech byla těmito tabulemi 
vybavena každá třída!
Kdo by si tedy myslel, že od-
chodem posledního školáčka 
s vysvědčením škola ztichne, 
odpočívá a nabírá síly pro 

nový školní rok, mýlil by se. Jen 
místo dětských hlasů se zde 
ozývá kutání, vrtání a řezání.  
A my jsme rádi, že za zvýšené-
ho úsilí pedagogických i pro-
vozních zaměstnanců se i le-
tos povedlo vše naplánované 
a školní rok začal v příjemném 
prostředí.
Jana Novotná, ředitelka ZŠ Mukařov

Každým rokem se poslední den v červnu uzavřou dveře 
tříd a školy. Ale ne nadlouho a pro všechny. Stejně tak 
tomu bylo i letos.
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 VÝBOR PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJ 

Revize katastru nemovitostí
 ŠKOLSKÝ VÝBOR 

Rekonstrukce WC v ZŠ Mukařov
V průběhu prázdnin proběhla ve staré budově základní 
školy kompletní rekonstrukce sociálního zařízení. Bě-
hem velmi krátké doby se podařilo kompletně odstranit 
původní instalace, zkontrolovat a částečně vyměnit svislé 
rozvody, položit dlažbu a obklady a instalovat potřebné za-
řízení. Po dané rekonstrukci došlo také ke snížení spotřeby 
energií. 
Rekonstrukce si vyžádala náklady ve výši téměř 2,5 mil. Kč. Naše 
děti tak získaly nové a odpovídající sociální zázemí. Kromě za-
stupitelů, kteří tento projekt podpořili, patří dík paní ředitelce 
Janě Novotné, která v průběhu prázdnin projekt zaštiťovala,  
a také radní Haně Zákoucké, která na realizaci dohlížela.                

Tomáš Kouba, předseda Školského výboru

Vážení spoluobčané, od léta visí na úřední desce obce 
Mukařov Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovi-
tostí  prováděné Českým úřadem zaměměřickým a kata-
strálním. Revize bude probíhat v našich obcích v termínu 
od 1.8.2019 do 30.11.2020. Cílem je dosažení co největšího 
souladu skutečného stavu se stavem evidovaným v kata-
stru nemovitostí.

Co to pro nás bude znamenat?
Předmětem revize budou zápisy staveb, druhů pozemků,  způ-
sobů využití pozemků a typů staveb a způsobů využití staveb. 
Katatrální úřad nebude zasahovat do vlastnických práv. 
V první fázi budou zaměstnanci  katastrálního úřadu obchá-
zet obec a kotrolovat soulad údajů v katastru nemovitostí se 
skutečností. Zaměstnanci nebudou vstupovat na pozemky, ani 
vás kontaktovat, pouze procházet ulicemi a nahlížet z ulic do 
zahrad. 
Co budou kontrolovat? 
Pracovníci katastrálního úřadu budou mít připravené katas-
trální mapy porovnané s leteckou mapou a v nich vytipované 
zejména  stavby, které nejsou v katastru zaneseny. Osobní 
prohlídkou ověří, zda stavba skutečně existuje a zda se jedná  
o stavbu, která se do katastru zapisuje. To je každá stavba větší 
než 16 m2, která je zastřešena a má obvodové zdi. 
Pracovníci budou také posuzovat, zda je pozemek využíván tak, 
jak je v katastru zaneseno (např. zahrada – orná půda).
V případě zjištění takového nesouladu si katastrální úřad zjistí  
u dalších orgánů (obec, stavební úřad, odbor životního prostře-
dí, apod. ) další informace tak, aby co nejméně obtěžoval vlast-
níky pozemků.
Tato fáze bude probíhat v našich obcích během podzimu a zimy 
– postupně v Mukařově, v Srbíně a v Žernovce. Pokud nebudou 
zjištěny nesoulady u vašich nemovitostí, nebudete revizí vůbec 
dotčeni.
Další fáze řešení nesrovnalostí bude probíhat cca od jara 
Pokud pracovníci katastru zjistí nějaké nesrovnalosti, dostanete 
písemnou výzvu, abyste se postupně dostavili na jednání, které 
se bude konat v obci. Není třeba se obávat a doporučujeme kaž-
dému, aby se na výzvu dostavil. Zde s vámi pracovníci nesrovna-
lost proberou a navrhnou další řešení. Některé změny rovnou 
pracovníci s vaším souhlasem do katastru promítnou. U změn 
vyžadujících doložení listiny, jako je například zápis nové stavby, 
vyzve katastrální úřad vlastníka k předložení těchto listin.  Ale  
o tom vás budeme znovu včas informovat. 

Hana Zákoucká, předsedkyně Výboru pro územní plánování a rozvoj

S nárůstem počtu obyvatel Mukařova, Žernovky, Srbína 
a ostatních spádových obcí vzniká každoročně potřeba 
zajistit dostatečnou kapacitu školy tak, aby byli uspokoje-
ni všichni zájemci o školní docházku na naší škole. Během 
celého školního roku probíhají intenzivní jednání starostů 
těchto obcí. Vždy okolo samotného zápisu do prvních tříd 
jsou tato jednání četnější.
Stejně tomu tak bylo i po zápise v roce 2019. K zápisu se dosta-
vilo více zájemců, než byla škola schopna přijmout. Každoročně 
pak dochází ke snížení počtu dětí, ať je to z důvodu žádostí o od-
klad, či volbou jiné školy. K těmto změnám dochází pak i během 
letních prázdnin, a to i v opačném případě, kdy se objevují nově 
přistěhovalí zájemci ze spádových obcí. 
Zatímco v případě budoucích prvňáčků se řeší především pro-
story pro umístění těchto dětí, ve druhém případě , kdy jde  
o zájemce do vyšších ročníků školy, je třeba hlídat povolenou 
kapacitu žáků. Takže počet žáků k poslednímu červnu je odlišný 
od počtu žáků na konci srpna, což mnohdy velmi komplikuje 
organizaci výuky.
V současné době je schválená kapacita Základní školy Mu-
kařov 660 dětí a při současné podobě ji již nelze navýšit, 
a to vzhledem k počtu a naplněnosti tříd a kapacitě školní 
jídelny.                                            Jana Novotná, ředitelka ZŠ Mukařov

Kapacita školy je 660 dětí

MÁTE UHRAZENY POPLATKY?
Poplatek ze psů, jejichž vlastníci mají trvalý pobyt 
v Mukařově, byl splatný do 31. 1. 2019.
Poplatek za komunální odpad je splatný ve lhůtě uvedené 
na faktuře.
Obecní úřad žádá všechny dlužníky, aby urychleně vyrovnali 
své závazky a předešli tak soudnímu postihu.
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Obvinění, urážek a výhrůžek 
jsme si v ten večer vyslechli 
od kolegy zastupitele víc, ale o 
tom nemá smysl psát. Opráv-
něnost jeho výroků týkajících 
se naší činnosti v zastupitel-
stvu a vedení obce jistě brzy 
prověří k tomu kompetentní 
orgány, které pravidelně zá-
sobuje svými podněty. Co ale 
nemohu a nechci už dále ne-
chat bez povšimnutí, je dlou-
hodobá snaha MVDr. Mádra 
očernit aktivity Mukařov-ska  
v Kulturním a komunitním 
centru Mukařov. 
Asi je dobré si připomenout 
základní fakta. Mukařov-
-sko je zapsaný spolek, to 
je dle občanského zákoníku 
nejběžnější forma nezis-
kové organizace. Vzniklo v 
roce 2006, tehdy ještě jako 
občanské sdružení. 
Podle nového občanského 
zákoníku mohou být účelem 
spolku vzájemně prospěšné 
cíle, tedy společné aktivity za-
měřené jen na členy spolku 
(sportovní kluby, myslivecká 
sdružení apod.), nebo veřejně 
prospěšné cíle směřující vůči 
veřejnosti (poskytování sociál-
ních služeb, vzdělávací a infor-
mační aktivity apod.), případ-
ně cíle smíšené. Spolek může 
vlastním jménem podnikat, 
ale nesmí to být jeho hlavní 
činností, a případný zisk musí 
být použit na podporu dosa-
žení vlastních cílů spolku. 

Ze zveřejňovaných účetních 
dokumentů vyplývá, že tato 
podmínka je po celou dobu 
existence spolku dodržo-
vána. Dosažený zisk spolek 

nevyvádí ven, a už vůbec 
ne na odměnách vedení 
spolku, které je angažované 
na radnici. Zisk ukazující na 
dobré hospodaření umož-
ňuje dlouhodobě rozvíjet 
hlavní (neziskové) činnosti 
spolku a rozšiřovat nabídku 
služeb pro veřejnost.
Cíle a poslání každého spolku 
upravují stanovy, které jsou 
dostupné ve veřejném rejst-
říku. Mukařov-sko, z.s. je má  
i na svých webových strán-
kách www.mukarov-sko.cz. 
Ačkoli se aktivity Mukařov-
-ska za 13 let jeho existence 
značně rozrostly, základní cíl 
zůstává – přispívat ke zvyšo-
vání kvality života v Mukařově, 
Srbíně a Žernovce, propojovat 
různé skupiny obyvatel, usilo-
vat o to, aby naše obce nebyly 
jen „noclehárnou“, ale živým 
společenstvím.
To se vedle účasti v komunální 
politice, ke které se Mukařo-
v-sko hlásilo od svého zrodu, 
dařilo a daří při organizaci akcí 
pro veřejnost a – už od roku 
2007 – hlavně díky mateřské-
mu centru. U jeho zrodu teh-
dy stály čtyři maminky a jeden 
tatínek, postupně se přidávali 
další. S velkou radostí jsme 
v lednu 2008 otevřeli svépo-
mocně zadaptovanou hernu 
v prvním patře budovy v Příč-
né 61, kterou tehdy užívala 
základní škola pro družinu  
a někdy i výuku. Nájem jsme 
neplatili žádný, ale v rámci 
možností zvelebovali nejen 
místnost herny, ale i okolí  
– třeba vybudováním dětské-
ho hřiště financovaného z na-
dačního daru.

V roce 2015 se škola stěhovala 
do nové budovy a nad značně 
vybydleným objektem visel 
velký otazník. Na zastupitel-
stvu se vážně mluvilo o tom, 
že bude „zakonzervován“. 
Protože ale mateřské cent-
rum jiné prostory nemělo, 
jeho tehdejší hybatelky, které 
můžete v centru v Příčné 61 
potkávat do dneška, své cen-
trum prostě nedaly. Nabídly 
obci, že v uvolněném objektu 
budou provozovat volnoča-
sové aktivity pro všechny ge-
nerace, a na základě řádně 
zveřejněného a projednaného 
záměru si pronajaly prosto-
ry v prvním patře budovy. Za 
měsíční nájem 2 000 Kč, který 
je teď důvodem k obviněním 
o obohacování na úkor obce; 
v té době byl ale pro spolek, 

Proč máme v Mukařově Kulturní a komunitní centrum              aneb úspěch se neodpouští
Na zasedání zastupitelstva dne 24. 9. 2019 zaznělo opako-
vaně z úst zastupitele MVDr. Pavel Mádra, že já, a stejně 
tak starosta a další místostarosta, porušujeme zákon. Zřej-
mě hned několika způsoby, ale ten nejzávažnější má být 
permanentní střet zájmů plynoucí z toho, že „náš“ spolek 
Mukařov-sko provozuje Kulturní a komunitní centrum 
Mukařov za zvýhodněných podmínek. Podle MVDr. Mádra 
pod zástěrkou komunitního centra normálně podniká-
me a obohacujeme se na úkor obce. A jediný způsob, jak 
se „očistit“, jsme propásli, když jsme na předminulém 
zasedání zamítli jeho návrh udělat z KKCM příspěvkovou 
organizaci obce.

který měl minimální vlastní 
příjmy, na hraně únosnosti.

První zima byla krušná, doslu-
hující akumulačky prakticky 
netopily a musely být nahra-
zovány přímotopy, aby se ve 
dvou jakž takž obyvatelných 
místnostech dalo vůbec exi-
stovat. Tvrdohlavé mukařov-
-ské ženy ale měly vizi a neda-
ly se odradit. Což přesvědčilo 
i obec, které se navíc podařilo 
získat dotaci na výměnu oken 
a instalaci ústředního topení. 
Výmalby a nové podlahy byly 
uhrazeny z obecního rozpoč-
tu, dveře ale zůstaly původní; 
ženy z centra je samy natřely, 
stejně jako zábradlí a rámy.

V září 2016 se „narodilo“ Kul-
turní a komunitní centrum, je-



 Obecní zpravodaj (10/2019)                                                  Zprávy z obce                                                   Strana 5

Proč máme v Mukařově Kulturní a komunitní centrum              aneb úspěch se neodpouští

hož program stojí na pravidel-
ných kroužcích. Za ty se platí 
kurzovné, ale začátky taky ne-
byly vůbec lehké. Vybrané pe-
níze stačily stěží na odměny 
pro lektory a organizační prá-
ce se dělala na dobrovolnické 
bázi. 
Je neuvěřitelné, co všechno 
se za ty tři roky podařilo – 
kroužků pro děti i dospělé 
stále přibývá, někdejší „já-
dro“ centra, mateřské cent-
rum, také průběžně rozši-
řuje své aktivity pro rodiče 
s dětmi. Odpoledne mohou 
školní děti trávit v Klubov-
ně, na níž se podařilo získat 
evropskou dotaci. A k tomu 
se přidávají pravidelné i 
jednorázové společenské a 
vzdělávací programy a od 
léta 2018 i zcela nová, ale 
logicky navazující aktivita 
– Poradna Mukařov, která 
řeší sociálně právní problé-
my všech, kdo momentálně 
potřebují pomoc. 

Je jasné, že to všechno se už 
nedá dělat jenom z pouhého 
nadšení, Mukařov-sko dnes v 
komunitním centru zaměst-
nává dvě osoby na pracovní 
smlouvu, čtyři na dohodu  
o pracovní činnosti a kolem 
dvacítky lektorů a pomocných 
sil na dohody o provedení prá-
ce. Ale ta obdivuhodná ener-
gie, vize a radost z možnosti 
ji postupně naplňovat, je tam 
přítomná stále.
Ani mě nepřekvapuje, když 
se někdo diví, že instituce 
s takovým záběrem čin-
nosti není „obecní“. Dnes, 
když všechno šlape jako 
skvěle namazaný stroj, to 

Mateřské centrum Mukařov-sko 
nabízí již 12 let prostor 
pro setkávání maminek a dětí
Nový školní rok  jsme zahájili již 3. září „volnou herničkou“. Bez-
pečná, útulná herna vybavená nejrůznějšími hračkami nabízí dě-
tem možnost pohrát si v novém prostředí a setkat se s jinými dět-
mi. Herna je otevřena vždy v pondělí od 10 do 11.30 hod., v úterý  
a ve středu od 9 do 11.30 hod. Vítány jsou všechny děti, věk není 
nijak omezen.
Pravidelné programy 
 Hrátky s batolátky jsou každé úterý a středu od 9 hodin. 

V úterý jsou pro miminka od 6 měsíců. Ve středu jsou určena 
batolátkům pokročilejším. Pokud se nedostanete s mladším 
batolátkem v úterý, přihlaste se na středu. Lektorka program 
vždy uzpůsobí přítomným dětem. Na hrátkách poznáváme 
a zkoušíme nové věci za doprovodu říkanek a písniček. Na 
program navazuje volná herna.
 Veselé cvičení v pondělí od 9 hod. a od 10 hod. je určeno pro 

malé cvičence od 1,5 roku. Skáčeme, běháme, a to za pomoci 
různých veselých pomůcek a písniček.
 Výtvarka pro nejmenší ve středu od 9 hodin je určena pro 

dětičky od 2 let v doprovodu rodičů. Malujeme, stříháme, l
epíme a výsledkem je vždy výrobek, který si odnesete domů.
 Posledním programem je anglická konverzace pro rodiče 

(i s dětmi). Jde o konverzaci v angličtině s rodilým mluvčím pro 
maminky/tatínky, kteří nemají možnost hlídání, a tak si mohou 
robátko vzít s sebou.
Pokud vás naše nabídka zaujala, můžete se již nyní přihlá-
sit na www.kkcm.cz a nebo dorazit do herničky bez přihlá-
šení. Těšíme se na vás                 Petra Houdková, koordinátorka MC

najednou vypadá logicky. 
Současný stav je ale výsled-
kem tisíců hodin skutečně 
dobrovolné práce, moře 
investované energie a 
znovu a znovu prokazované 
odvahy riskovat i skoky do 
neznáma. Dělali by něco ta-
kového zaměstnanci obce? 
Asi těžko.
Co se týče financí, jsme vděč-
ni za podporu obce (která 
se projevuje jak mírným ná-
jmem, tak i přímou dotační 
podporou). Díky ní jsme mohli 
v letošním roce rozšířit úvazek 
sociální pracovnici v Poradně 
Mukařov, která nabízí veškeré 
služby zdarma, aniž bychom 
na ni čerpali nějakou státní 
nebo krajskou podporu. 
Obvinění z nepřiměřeného 
obohacování jsou absurdní, 
tedy pokud jde o finance. Sta-
rosta a předseda výboru spol-
ku pobírá odměnu za vedení 
modelářského kroužku 200 
Kč za odpracovanou hodinu  
a já si coby osoba zodpověd-
ná za vedení rozpočtu centra  
a administraci evropské dota-
ce vyplácím 1000 Kč měsíčně. 
(V obou případech jde samo-
zřejmě o hrubé částky, z nichž 
se strhává daň.) 
Za sebe ale mohu prohlásit, 
že projekt KKCM mě obohatil 
nesmírně – o přátelství, pocit 
sounáležitosti a radostné vě-
domí, že někdy stačí relativně 
málo a podaří se opravdu ve-
liké věci.
S úctou a vděčností ke všem, 
kdo vědí, o čem píšu.

Kateřina Čadilová, 
členka výboru Mukařov-sko, z.s. 
a místostarostka obce Mukařov
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Okupace
Pan Bobek vystudoval reál-
né gymnázium na pražském 
Smíchově a maturoval na jaře 
roku 1938. „Tehdy jsem měl 
pocit, že se mi otevírá svět a ne-
konečné možnosti,“ vzpomíná. 
Ale místo toho přišla okupace 
Československa německou 
armádou a život v  protekto-
rátu, který přinášel mladému 
člověku jen velmi omezené 
možnosti. Přesto byl mladý 
Karel přijat na právnickou 
fakultu a studoval, dokud 
17. listopadu 1939 nepřišel 
příkaz všechny české vysoké 
školy zavřít. Než byla univer-
zita po válce znovu otevřena, 
pracoval pan Bobek postup-
ně v  advokátní kanceláři, 
v cukrovaru v Mnichově Hra-
dišti a na pracovním úřadě 
v Mladé Boleslavi, později na 
pobočce v Mělníku. Tam pra-
covali v  té době především 
příslušníci rozpuštěné česko-
slovenské armády a bylo to 
místo, které podléhalo přísné 
kontrole protektorátu. Hlav-
ním důvodem bylo, že se tu 
hlásili „totálně nasazení“ pra-
covníci, kteří uprchli z němec-
kých a rakouských továren, 
kde byli přinuceni pracovat. 
Pracovníkům pobočky Mělník 
se podařilo příchod množství 
těchto lidí před úřady utajit, 
a tím jim nesmírně pomohli 
za cenu rizika ztráty vlastního 
života.

Konec války a 50. léta
Konec války prožil Karel 
Bobek na barikádách v praž-

ských Holešovicích jako člen 
Revoluční gardy. O některých 
strašných zážitcích prý nemů-
že dodnes mluvit. Vzpomíná 
například, jak kostel sv. Anto-
nína Paduánského na Stross-
mayerově náměstí sloužil pro 
prozatímní uložení mrtvých, 
jejichž těla se tam ukládala 
na podlaze a provizorně sy-
pala chlorovým vápnem, než 
boje ustanou a bude možné 
je odvézt a pohřbít.
„Největší ztráty měla Revoluč-
ní garda při obraně Libeňské-
ho mostu,“ vzpomíná Karel 
Bobek. „O tom svědčí množství 
jmen padlých napsaných na 
jejich památku na opěrné zdi 
mostu.“ K dalšímu střetnutí už 
nedošlo v  důsledku dohody 
České národní rady o volném 
průchodu německých vojsk 
Prahou.
Po válce se opět otevřely vy-
soké školy a pan Bobek mohl 
dokončit studium. Promoval 
v roce 1948 a než si stačil po-
myslet, že mu svět leží u no-
hou, přišly restrikce a zákazy 
ze strany komunistů, kteří se 
právě dostali k  moci a začali 
ji tvrdě uplatňovat. Protože 
k nim nepatřil, nemohl se stát 
v Praze kandidátem notářství, 
jak měl původně v  úmyslu. 
Místo v  notářské kanceláři 
našel až v  Tachově, kde se 
také seznámil se svou budou-
cí ženou.
„Po roce vyšlo vládní usnesení 
s názvem 30 000 pracovníků do 
výroby, které nařizovalo přesu-
nout tisíce lidí z řad „inteligen-
ce“ do továren. Byla to ideální 

možnost zbavit se nepohodl-
ných podřízených, a tak jsem 
byl vybrán i já.“ Mladý práv-
ník nastoupil v  Českosloven-
ských stavebních závodech 
a tři roky tam pracoval jako 
betonář, kopáč a závozník. 
Teprve po Stalinově smrti, 
kdy nastalo uvolnění, mu bylo 
dovoleno se vrátit do Prahy. 

Lepší časy
V hlavním městě nastoupil 
Karel Bobek u Českosloven-
ských státních drah. Opět ho 
čekala fyzicky náročná práce, 
až do roku 1956 byl v odděle-
ní traťové distance, které se 
staralo o výměnu železničních 
pražců a kolejnic. Po uvolnění 
poměrů v  roce 1956, kdy re-
formní komunisté zakázali 
„trestání prací“ pro odpůrce 
režimu, dostal u drah místo 
firemního právníka, které vy-

konával až do důchodového 
věku.
Po sametové revoluci již jako 
důchodce pan Bobek praco-
val až do svých osmdesáti let. 
Jeho paní, sudetská Němka, 
se mezitím odstěhovala do 
Bavorska, kde ji pravidelně 
navštěvoval. V pražských Ho-
lešovicích bydlel sám v  bytě 
až do 95 let a poté se přestě-
hoval do domu seniorů v Mu-
kařově, kde je podle svých 
slov moc spokojený.

A jaký je recept pana Bob-
ka na dlouhověkost? 
„Stálé studium, zájem o veřejný 
život, střídmost a fyzická ak-
tivita,“ odpovídá pan Bobek 
okamžitě a dodává: „Snad 
nejdůležitější je optimistický 
pohled na život, který je nutné 
si zachovat i v  těch nejtěžších 
chvílích.“                    Petra Batók

Kdykoliv jsem si myslel, 
že se mi otevírá svět, něco přišlo
Rozhovor se stoletým jubilantem Karlem Bobkem jsem 
vedla u jezírka v zahradě Domova pro seniory kardinála 
Berana několik dnů po oslavách jeho narozenin. Řeč byla 
o životě, o práci a o osudových osmičkách.
Pana Bobka nebylo třeba se příliš vyptávat. Je duševně 
velmi svěží, stále hodně čte a zdokonaluje se dokonce 
v němčině. Otázky na svůj život zřejmě v poslední době 
zodpovídá často, a tak jsem se velmi rychle dozvěděla 
to podstatné. Karel Bobek pochází ze středostavovské 
rodiny, jeho otec byl hudebník, člen orchestru Národního 
divadla.
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Přijďte si zacvičit tradiční korejské bojové umění  taekwon-do! 
Jsme největší školou v Čechách i na Moravě s nejširší nabídkou 
tréninků. Při tréninku klademe důraz na originální hodnoty 
bojových umění, jimiž jsou zdvořilost, čestnost, vytrvalost a se-
beovládání. Školu vedeme pod dozorem korejského velmistra 
Hwang Ho Yonga, jako jediní v republice nově vyučujeme i další 
korejská bojová umění taekkyon, gumdo a hoppae sool.
Přihlásit se můžete po celý rok, jen u nás získáte zkoušky na vyš-
ší pásek i výbavu (dobok, lapa, chrániče) zdarma. Proto neváhej-
te a přidejte se k nám každý pátek od 16:00 v ZŠ obce Mukařov. 
Pro bližší informace navštivte náš web na tkd.cz.

Nikol Křížová, Ge-Baek Hosin Sool

Škola Ge-Baek Hosin Sool začíná 
v Mukařově novou sezónu

V červenci pro děti začaly letní prázdniny a vedení MŠ odstar-
tovalo realizaci vysněné zahrady v environmentálním duchu. 
Během dvou měsíců se zahrada změnila k nepoznání. Těší nás, 
že se celou akci podařilo dotáhnout do konce v krátké době. 
Největší odměnou za vynaložené úsilí byla radost dětí z nových 
herních prvků a zákoutí.                                       Vedení MŠ Mukařov

Letošní září bylo pro naši výjezdovou jednotku příznivé. Měli 
jsme pouze dva výjezdy, shodou okolností poslední zářiový 
den. Za hluboké pondělní noci jsme vyráželi likvidovat požár 
popelnice v Mukařově. Klidu jsme si ale dlouho neužili, protože 
Českou republiku zasáhla silná větrná bouře Mortimer. Ráno  
v 6:24 jsme byli povoláni odstranit spadlý strom na vozovku 
mezi Štíhlicemi a Vyžlovkou. Při návratu do Mukařova jsme na-
razili na další spadlý strom tentokráte na dopravní komunikaci 
mezi Štíhlicemi a Žernovkou. Ten jsme odstranili a zabránili tak 
rannímu dopravnímu chaosu na místní komunikaci č. 113.

Petr Doležel, hospodář SDH Mukařov, zastupitel

SDH Mukařov – Babí léto 
ve znamení vichřice Mortimer

Školka se raduje z nové 
krásné zahrady

Poradna Mukařov

Každý z nás se může někdy dostat do situace, 

s níž si neví rady. 

Profesionální sociální služby jsou připraveny pomoci – 
odbornou radou i skutečně podanou pomocnou rukou. 

Možná, že vy nebo někdo ve vašem okolí řeší problémy 
spojené s rozvodem, ztrátou někoho blízkého, konflikty 
mezi partnery nebo rodinnými příslušníky. 

Nad naše síly mohou být i problémy dětí (problémové 
chování, obtížná adaptace, šikana, drogy). 

Potrápit mohou i konflikty v zaměstnání nebo 
neschopnost plnit finanční závazky.

Co konkrétně pro vás můžeme udělat? 

Společně s vámi rozebereme vaši situaci, bude-li to potřeba, 
najdeme vhodného odborníka, který vám pomůže problémy 
vyřešit.

Zjistíme, zda máte nárok na dávky sociální podpory, vyplní-
me s vámi nutné formuláře.

Pokud už jednáte s nějakými úřady, poradíme, jak postupo-
vat, nebo vás přímo doprovodíme na jednání.

Veškeré poradenství je bezplatné a 100% diskrétní.

PROVOZNÍ DOBA PORADNY:
pondělí, středa, čtvrtek 8–12 hodin, 

jinak na objednání

Klára Balínová

Mgr. Klára Holická

tel. 723 575 628, 775 276 815, e-mail: socialni.sluzby@kkcm.cz

Kulturní a komunitní centrum Mukařov, Příčná 61, 251 62 Mukařov

www.kkcm.cz/socialni-sluzby

Službu poskytuje Mukařov-sko, z.s., IČ: 270 78 708, www.mukarov-sko.cz
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Pro letošní školní rok bylo do MŠ Mukařov přijato 48 dětí, které 
byly rozmístěny do různých tříd. Nejvíce dětí (těch nejmladších) 
navštěvuje třídu Myšek, která je přizpůsobena malým dětem 
svými hračkami a prostředím.
V září jsme si užili první kulturní zážitek, přijelo za námi do 
školky Maňáskové divadlo s představením „Tři pohádky“. Na 
začátku října byl projektový den zvířat, kde se děti seznámily 
s různými zvířátky, zjistily, co které zvíře jí, kde žije, jak je veliké, 
jak se dorozumívá apod. Také jsme navštívili zvířátka, která 
patří rodině Houdků, kde nám byli představeni králíci, morča-
ta, slepice, kachny a pejsek. 
Ale největší naší radostí je řádění na nové krásné zahradě, 
která nám tady přes prázdniny „vyrostla“. Užíváme si nových 
herních prvků, lanového centra, vaření v kuchyňce, prolézání 
tunelu a zkoumání velkého kopce. Dokud nám dovoluje počasí, 
tak se všechny třídy snaží využívat areálu zahrady co nejvíce. 
Děti tam sbírají listy, které následně využijí při pracovních 
a výtvarných činnostech. Na výukové tabuli se pomocí různě 
natištěných destiček učí nové poznatky o přírodě. Snažíme se 
co nejvíce naši výchovně-vzdělávací činnost zaměřovat 
environmentálním směrem.                                               
                                                                     Paní učitelky ze Žabek
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Kalendář akcí:
KKCM – říjen 2019
 17. 10. – Beseda s autorkou Kateři-

nou Dubskou, od  17 hod. v knihovně
Obecní knihovnu v Mukařově čeká 
premiéra - beseda se spisovatelkou 
Kateřinou Dubskou, která je autorkou 
románů Člověk Gabriel, Dcery, Malé 
zázraky a Z kopce do kopce. Dříve byla 
úspěšnou podnikatelkou, nyní žije 
stranou od civilizace na samotě 
v Bílých Karpatech 
 20. 10. – Dýňování + drakiáda, 

15 – 17 hod. Tradiční rodinná akce 
spojená s vydlabáváním dýní, pouště-
ní draků a opékáním buřtíků v Srbíně 
u dětského hřiště.
 30. 10. – Cestovatelská 

kavárnička, od 18 hod. – Indie, Tibet, 
Čína. Cestovatelský zápisník Františka 
Baláka.

KKCM – listopad 2019
 8. 11. – Mukařovský lampioňák, 

17 hod.
 14. 11. –  Křeslo pro hosta,  18 hod.
 19. 11. – Setkání na téma 

poporodní deprese,  17 hod.
 21. 11. – Povídání na téma 

bezodpadové domácnosti, 
od 18 hod.
 27. 11. – Kavárnička, 18 hod.

 Knihovna Mukařov má otevřeno 
v úterý a ve čtvrtek, vždy od 10 do 12 
a od 13 do 17 hodin.  Využít můžete i 
online katalog Obecní knihovny v Mu-
kařově https://katalog.mukarov.cz/. Do 
katalogu jsou v současné době postup-
ně přidávány všechny knihy 
z fondu knihovny.
Spuštění online výpůjček je plánováno 
na konec roku 2019.

Galerie Stará škola – říjen
 Rytíři nebes a současnost  – do 30. 10. 2019

Pocta hrdinům z II. světové války a připomenutí jejich nelehkého osudu po ní.
Výstava modelů historických bojových letadel a připomínka hrdinství českosloven-
ských pilotů RAF – britského vojenského letectva.
Srdečně zveme i učitele a žáky základních škol na výstavu, která může být vhod-
ným doplněním učiva a nabízí přístupnou formou informace o naší nedávné his-
torii. Vstup ZDARMA. 
Více informací na: www.galerie-stara-skola.cz

HOSPODA 
a náves na Srbíně

CO S NIMI? 
Obecní úřad Mukařov zve občany na 

setkání s architektem Ondřejem Tučkem, 

projektantem budoucího 
kulturního centra Srbín 

a revitalizace veřejného prostranství 
náves Srbín

středa 23. 10. 2019 v 18 hodin

v Kulturním a komunitním centru Mukařov, Příčná 61

Mnohým nemusíme představovat pra-
videlný program, který probíhá už od 
léta 2016 a těší se stále větší návštěv-
nosti. Mukařov se ale rozrůstá, a tak 
je dobré Kavárničku znovu představit 
a oslovit nové návštěvníky. Jde o pravi-
delná setkávání – každou poslední stře-
du v měsíci v podvečer se v prostorách 
KKCM sejdeme u kávy či čaje a dobrého 
zákusku se zajímavými hosty z různých 
oblastí.  
Za nápad pořádat Kavárničky a první tři 
roky organizace vděčíme Evě Hegyiové, 
za což ji patří velké díky. Mně je ctí, že 
mohu pokračovat a Kavárničku dále or-
ganizovat. 
Častým a oblíbeným hostem je František 
Polesný, se kterým se probírá zahradni-
čení ze všech stran. Ve středu 25.9. jsme 
se dozvěděli, jak ošetřit ovocné stro-
my před zimou, jak zazimovat zahradu 
nebo jak si poradit s nejrůznějšími škůd-
ci... Atmosféra je vždy velmi příjemná. 
Další Kavárnička bude v cestova-
telském duchu – 30. 10. se s panem 
Františkem Balákem podíváme do 
Číny, Indie a Tibetu. Jste srdečně 
zváni.                                      Klára Balínová

Co je vlastně 
Kavárnička? 

2.ROČNÍK 
CHARITATIVNÍHO DNE 
NA PODPORU LÉKAŘŮ 
BEZ HRANIC

9/11/2019
13/00 hod.
HUDEBNĚ CELOU AKCI PODPOŘÍ OD 20.00 hod.:  

310 KOSMONAUTŮ, SIERRA FOXTROT
VELKOLEPÁ DRAŽBA S PŘEKVAPENÍM
VEČEREM PROVÁZÍ LEOŠ NOHA

AUTOGRAMIÁDA KNIHY SYN BUVOLA / 13.–15.00 hod.:

HOST STANISLAV HAVLÍČEK

VEŠKERÝ VÝTĚŽEK Z BAZÁRKU I VEČERNÍCH KONCERTŮ JDE NA PODPORU 
ČINNOSTI LÉKAŘŮ BEZ HRANIC.

AKCI PODPOŘILI:

NA PODPORU LÉKAŘŮ 

9/11/2019
hod

199Kč

VSTUPNÉ

NA PODPORU LÉKAŘŮ 

9/11/20199/11/2019 199Kč

VSTUPNÉ

199Kč

VSTUPNÉ

JUDr. Miluše Kubicová

KUNICE / RESTAURACE NA STARÉ FAŘE


