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ÚVODNÍK:

SPIRITUÁL KVINTET v Mukařově 21. září
V dubnu letošního roku oznámila legendární folková 
skupina, že v roce 2020, ve kterém slaví 60 let od svého 
vzniku, odehraje několik posledních vystoupení a svou 
aktivní činnost ukončí. Ještě předtím se podařilo 
SPIRITUÁL KVINTENT pozvat do Mukařova, kde koncert 
v místní sokolovně organizačně zaštítila obec. 
O popularitě skupiny svědčí, že vstupenky byly vyprodány 
už týden dopředu.
Koncert se koná 21. 9. od 19:30 hodin. Případně vrácené 
vstupenky budou k mání na místě půl hodiny 
před začátkem koncertu.
„Těší mě, že se vystoupení v Mukařově podařilo domluvit a že si po 
patnácti letech mého působení ve SPIRITUÁL KVINTENTU zahraji 
doma,“ říká Srbíňák Jiří Holoubek. „Daleko to do Mukařova ne-
budou mít ani další členové skupiny – Jiří Cerha přijede z Tehovce 
a Pavel Peroutka ze Struhařova. Takže na koncert můžeme přijít 
obrazně řečeno v papučích. 
Zahrajeme pro vás ty nejkrásnější písničky a doufám, že si je 
s chutí zazpíváte s námi. Věřím, že atmosféra v naší sokolovně 
bude skvělá – nejde o to, zda hrajeme ve Smetanově síni v Obec-
ním domě či ve vesnickém sále, ale o to pro koho hrajeme. 
A mimochodem Jiří Tichota má sokolovny velice rád. 
Těšíme se na vás.“

V minulém vydání Zpravodaje jsem se zmiňoval o dopravních 
stavbách, které nás čekají v tomto a příštím roce. Rád bych na 
tento článek navázal.
Začátkem léta schválilo zastupitelstvo seznam ulic pro letošní 
opravy a z došlých nabídek také firmy na opravy místních ko-
muniací.  Jsou to firmy USK Mochov a Opravy komunikací Bílek, 
tedy firmy, které známe i z minulých let. Během léta tak proběhly 
opravy některých místních komunikací a práce na dalších částech 
budou pokračovat ještě během podzimu. V září se také uskuteční 
opravy komunikací po výstavbě vodovodu, které zajišťuje stavební 
frma POHL.
Mám radost, že se postupně daří opravit ulici Do Chobotu, na kte-
rou by ještě letos měla navázat i oprava křižovatky s ul. Bezová. 
Tento úsek si to bezesporu zasloužil a doufám, že tímto skončí  
i problémy s dešťovou vodou ve spodní části ulice.
Jak asi víte z minulého článku, poměrně narychlo bylo rozhodnu-
to o opravě silnice Choceradská v úseku od kruhového objezdu 
směrem na Struhařov. I přesto, že jsem byl zhotovitelskou firmou 
i zástupci Krajské správy silnic ujišťován, že všichni místní obča-
né budou mít v maximální možné míře zajištěn přistup ke svým 
domům, vznikl kolem této věci určitý šum. Ten vznikl i proto, že 
jednání o uzavírkách se konalo v době rozsáhlé rekonstrukce na-
šeho úřadu. O termínu zahájení prací jsme sice byli zhotovitelem 
informováni, ale jak se tento termín blížil, dostávali jsme proti-
chůdné informace. Za podstatný jsem ale považoval závazek fir-

my, že rezidentům bude průjezd umožněn. Naštěstí se tak i stalo,  
a i když jsem v termínu zahájení oprav už byl na dlouho plánované 
dovolené, kolegové na úřadě zvládli vyřídit komplikace způsobené 
nejasnými informacemi stavební firmy až na výjimky k naprosté 
spokojenosti občanů.
Nyní je téměř  hotovo, dopravní komplikace, dle mého mnohem 
vážnější, se přesunuly do Svojetic, a v našem úseku už budou pro-
váděny jen drobné dodělávky.
Jak asi již víte, od roku 2020 se připravuje zpoplatnění silnic I. třídy 
pro kamionovou dopravu. Ještě letos v květnu jsem na svůj do-
taz v krajské komisi, které jsem členem, dostal odpověď, že naše 
silnice bude zpoplatněna stejně jako většina ostatních. Proto 
pro mne bylo nepříjemným překvapením, když během prázdnin,  
v době dovolených, došlo na ministerstvu dopravy v tichosti k vy-
řazení naší silnice I/2 z těchto placených úseků. Jistě tušíte, že by 
to znamenalo navýšení provozu kamionů – jakousi pozvánku pro 
veškerou tranzitní dopravu přes naši obec. Bojuji proto za zruše-
ní tohoto nesmyslného rozhodnutí, spolu se senátorem Hrabou 
jsme připravili petici proti tomuto záměru, která je k dispozici na 
adrese: e-petice.cz/petitions - Kamiony do obcí nepatří. Ale zdá 
se, že i přes podporu krajského úřadu a nesouhlas občanů není 
vůle rozhodnutí změnit. O dalším vývoji budu informovat, zatím 
nezbývá, než bojovat dál.

Děkuji vám za podporu, nejen v této věci.
Rudolf Semanský, starosta
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Nová ČOV a kanalizace pro Mukařov, Srbín, Žernovku 
– příprava projektové dokumentace

Jako v minulosti u vodovodu, i tentokrát 
obec zvolila hromadné vypracování pro-
jektové dokumentace pro domovní pří-
pojky. Vlastníci nemovitostí tedy v prů-
běhu září budou kontaktováni vybraným 
projektantem za účelem zjištění polohy 
kanalizační přípojky nemovitosti. To se 
týká zejména přípojek na gravitační ka-
nalizaci v Srbíně a přípojek, které nebyly  
v minulosti zpracovány. Tam, kde jsou 
přípojky zpracovány v dřívější dokumen-
taci anebo nyní aktualizované, budou 
vlastníci dostávat přímo k podpisu situaci  
s umístěním přípojky. 
Na kanalizaci budou napojeny pouze 
splaškové vody. Kanalizační přípojky 
musí být provedeny dle zákona v přímém 
napojení, tzn. dojde k odklonění přípoj-
ky před stávajícím objektem (septikem, 
žumpou, domovní ČOV) a jejímu propo-
jení do nové čerpací šachty (tlaková ka-
nalizace) nebo revizní šachty (gravitační 
kanalizace). Stávající kanalizační objekty 
budou tímto krokem odpojeny od vedení 
splaškové kanalizace z nemovitostí a po 
vyčerpání obsahu mohou být využívány 
např. jako nádrže na užitkovou vodu.

Tlaková kanalizace
Umístění čerpací šachty
Tlaková kanalizace je řešena s použitím 
technologického zařízení pro tlakovou 

kanalizaci tak, že všechny splaškové vody 
(z WC, koupelny, kuchyně, prádelny...) bu-
dou z nemovitosti samospádem svedeny 
gravitační přípojkou do čerpací šachty. 
Aby gravitační přípojky z nemovitosti do 
čerpacích šachet nebyly zbytečně moc 
dlouhé, lze předpokládat, že čerpací ša-
chta bude většinou umístěna v blízkosti 
stávajících septiků, žump nebo domov-
ních čistíren, a to na soukromých pozem-
cích. 
Popis technologie
Čerpací šachta je kruhová a má průměr 
cca 1,0 m a hloubku 1,8–2,0 m.  Z čerpací 
šachty budou pomocí čerpadla, které je 
osazeno zároveň drtičem pevných částic, 
splašky čerpány tlakovým potrubím prů-
měru 40–50mm do hlavního řadu a dále 
na čistírnu odpadních vod.
Šachta může být přizpůsobena i pro pře-
jezd vozidel. Podmínkou pro umístění ša-
chet je přístupnost šachet pro techniku 
při výstavbě či provozu (čištění, údržba  
a opravy).
U čerpací šachty je třeba umístit ovládá-
ní v podobě elektrické skříňky (rozměry:  
v. 20 × š. 30 × h. 17 cm). Skříňka se umísťu-
je maximálně 5 až 7 m od šachty, přišrou-
bováním na stěnu připojovaného objektu 
nebo zasekáním do zdiva. Tam, kde není 
možné toto řešení, umísťuje se skříňka 
na samostatný kovový pilířek přímo k ša-

V letošním roce jsme se významně posunuli vpřed v přípravě stavby kanalizace 
a nové čistírny odpadních vod. Umístění stavby ČOV a kanalizačních řadů je již 
pravomocně rozhodnuté stavebním úřadem. V současné době pracujeme na 
zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení 
a na rozpočtu stavby. Zároveň s hlavní dokumentací probíhá také příprava 
dokumentace pro umístění domovních přípojek, a to jak tlakové (v minulosti 
již částečně vyprojektované), tak gravitační kanalizace. 

chtě. Do skříňky bude přiveden elektric-
ký kabel z elektrorozvodu vašeho domu 
(napětí 400 V nebo 230 V; příkon čerpadla 
cca 1,5 kW a spotřeba cca 0,5 kW/m3).

Gravitační (spádová) kanalizace
Umístění revizní šachty
Na kanalizační přípojce, nejčastěji uva-
žované o průměru 150 mm, bude umís-
těna revizní šachta, kruhová o průměru 
cca 1 m, hloubky dle potřeby k zachování 
spádu přípojky do hlavního řadu. Šachta 
bude přednostně umístěna na veřejném 
pozemku, pokud toto umístění nebude 
možné, bude šachta umístěna na soukro-
mém pozemku u dané nemovitosti (za 
plotem).
Aby umístění čerpací šachty a elektrické 
skříňky vyhovovalo vašim konkrétním 
podmínkám, žádáme vás, abyste před ná-
vštěvou projektanta upřesnili její umístě-
ní v souladu s níže uvedenými technický-
mi podmínkami. Po dohodě s vámi bude 
umístění šachty a ovládání projektantem 
zaneseno do projektové dokumentace.

Technické podmínky pro umístění 
čerpací a revizní šachty:
1) Možnost napojení všech splaškových 
samospádových ležatých odpadů z domu 
do čerpací/revizní šachty (nesmí být na-
pojeny dešťové vody!).
2) Nejbližší doporučená bezpečná vzdále-
nost šachty od jiných staveb (domy, sto-
doly, zděné ploty, apod...) jsou dva metry 
z důvodu ochrany statiky těchto staveb 
při provádění výkopu.
3) Přístupnost místa jak z důvodu hloube-
ní a osazení šachty, tak z důvodu násled-
né údržby.
4) Šachta nesmí být umístěna v trase ji-
ných podzemních technických vedení 
- vodovod, plynovod elektrické a sdělo-
vací kabely. Při souběhu tras je nejmenší 
možná vzdálenost kanalizace od plynu  
a elektřiny je 1 m a od vodovodu 0,5 m.

Cílem je co nejdřívější dokončení pro-
jektových dokumentací, abychom byli 
schopni během letošního podzimu 
podat žádost o dotaci nejen na ČOV  
a uliční řady, ale i na domovní přípoj-
ky. Proto žádám všechny vlastníky 
pozemků, jichž se stavba kanalizace 
a přípojek dotkne, aby neoddalovali 
vyřízení potřebných schůzek a doku-
mentů, ať už směrem k projektantovi, 
nebo obci.

Přemysl Zima, místostarostaUmístění nové ČOV
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 VÝBOR PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJ 

Jak postupovat při zadávání žádostí
Vážení spoluobčané,
Výbor pro územní plánování a rozvoj (VUPR) byl na obci z mé  
iniciativy založen teprve po podzimních loňských volbách a za-
čal ihned pravidelně fungovat tak, aby splnil svoji funkci. Od 
jeho prvního jednání až dodnes již vyřídil řadu vašich žádostí, 
nicméně se setkával s nejednoznačností nebo určitou nesysté-
movostí podávání žádostí. Z tohoto důvodu jsme připravova-
li optimální systém pro zpracovávání agendy žádostí občanů  
o vyjádření ke stavbám, o změny v územním plánu, k přípojkám 
a dalším žádostem o vyjádření souvisejících se stavbami.
Dosud tato stanoviska řešil především místostarosta P. Zima  
a starosta obce R. Semanský. Stávající způsob podávání žádostí 
probíhal několika formami – někdo podal žádost osobně, jiný 
poštou, emailem na starostu, místostarostu či na obec. Tím se 
mohlo stát, že ne vždy došlo k včasnému vyjádření a zaslání ofi-
ciální odpovědi k žádosti.
Protože stávající situaci vnímám jako nesystémovou a pro 
občany neefektivní, je mojí snahou nastavit jednoznačný 
postup:

1. Aby byla vaše žádost řádně zaevidována, podávejte ji 
těmito způsoby:
a) emailem na kancelář OÚ – obec@mukarov.cz nebo  
podatelna@mukarov.cz, 
b) datovou schránkou: qyvaxdz,
c) na podatelnu obce osobně,
d) na podatelnu obce poštou.
Tím dostane vaše žádost číslo jednací a bude zařazena do 
systému. Preferujeme elektronické podání (email, datová 
schránka).
2. Následně po zaevidování bude vaše žádost prozkoumána 
a dle složitosti:
a) bude hned vyřízena,
b) postoupena k projednání do VUPR, 
c) v případě, že žádost vyžaduje rozhodnutí zastupitelstva, 
bude se stanoviskem VUPR zařazena na další jednání zastupi-
telstva.
3. Na každou žádost bude zaslána písemná oficiální odpověď 
obce, kterou podepisuje starosta obce a předseda VUPR.
K tomu, aby bylo možno vaši žádost vyřídit, je nutno, aby 
obsahovala tyto náležitosti:
a)  žadatel – jméno, kontakt – telefon, email, adresa,
b) v případě, že žadatel není vlastníkem nemovitosti, plná moc 
k zastupování,
c) předmět žádosti (žádost o vyjádření ke stavbě/přístavbě, žá-
dost o přípojku vody nebo kanalizace, žádost o zřízení nového 
vjezdu na pozemek, žádost o dělení pozemku apod.),
d) místo stavby – adresa, katastrální území a parcelní číslo,
e) projektová dokumentace v rozsahu umožňující posouze-
ní (zejména průvodní a souhrnná zpráva, situační výkresy, 
stavební část, dokumentace k parkování a vjezdům, řešení 
přípojek apod.).

Postupně budou vypracovány formuláře, které budou pro jed-
notlivé případy žádostí k dispozici na obecním úřadě a ke staže-
ní na webových stránkách obce, o čemž vás budu informovat. 
Věříme, že se zavedením tohoto postupu komunikace obce ve 
věcech stavebních zefektivní ke spokojenosti občanů a pracov-
níků obce.                              Hana Zákoucká, člen Rady obce Mukařov,

předseda výboru pro územní plánování a rozvoj

Nový web Obce Mukařov
Po osmi letech se webové stránky obce Mukařov 
www.mukarov.cz dočkaly zásadní proměny. Nový web 
odpovídá současným technologiím i trendům, je snazší pro 
editaci a pevně věříme, že bude přehledný a atraktivní 
i pro návštěvníky. 
Celý obsah je rozčleněn do tří sekcí – Obecní úřad a samosprá-
va, Život v obci a Turistické informace. Hned na hlavní strán-
ce jsou k vidění nejžhavější aktuality, zatímco úřední deska se 
zobrazuje v sekci Obecní úřad. Čtení PDF dokumentů usnadňu-
je moderní prohlížeč a stránky nabízejí i možnost přihlásit se  
k odběru novinek.
Obsah starého webu, který skrýval desítky stránek, jsme pře-
nesli jen zčásti. Je proto možné, že zjistíte, že vám na nových 
stránkách něco zásadně chybí. Neváhejte prosím nám takovou 
zprávu sdělit – buď pomocí formuláře NAHLÁSIT ZÁVADU přímo 
na webové stránce, nebo na e-mail web@mukarov.cz. 
Možnost pohodlně ohlásit problém v obci je jednou z novi-
nek webu, která nahrazuje dosavadní diskusní fórum. Další  
interaktivní funkcí je přidání tipu na zajímavou akci nebo udá-
lost a modul ztráty a nálezy. 
Webové stránky jsou živý organismus, který se bude dále 
vyvíjet. Skloubit všechny požadavky, které jsou kladené na 
moderní web obce, nebylo vůbec jednoduché. Aktuální podo-
ba stránek je výsledkem půlroční koncepční práce pracovní 
skupiny, z jejíchž členů bych za aktivní přínos a zejména na-
sazení při naplňování obsahu webu ráda poděkovala zejména 
Petře Batók a Václavu Pokludovi. Kulturní a turistickou sekci 
pak skvěle naplnili Jitka Čurdová a Jana a Lukáš Ulmovi. Celé 
stránky včetně moderního redakčního systému jsou progra-
mátorským dílem firmy BestSite s.r.o. se sídlem v Srbíně.                                    

Kateřina Čadilová

Vítání občánků 12. října
V sobotu 12. 10. 2019 od 10 hodin přivítáme v ZŠ Mukařov 

další skupinku nejmenších občanů Mukařova, Srbína 
a Žernovky. Pozvánky rozesílá Obecní úřad, pokud máte 
doma miminko narozené v únoru - červenci 2019 a po-
zvánka Vám nepřišla, přihlaste se v kanceláři úřadu.
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SDH Mukařov – prázdninové aktivity 
Letošní prázdniny znamenaly pro naši jednotku pouze 
několik drobných výjezdů do okolí. Mířili jsme zejména do 
Kostelce nad Černými lesy, kde jsme se podíleli na pátrání 
po pohřešované osobě a měli jsme dva plané poplachy, byť 
prvotní informace nebyly zrovna optimistické – jednalo se 
o oznámení o požáru lesa mezi Mukařovem a Tehovem 
a následně pak i o valícím se hustém bílém kouři  
v Kostelci. V srpnu jsme zasahovali v Mukařově v rámci 
technické pomoci při odstranění větví. 

Naše jednotka se začátkem září účastnila tradičního Memoriálu 
Míly Dlabače v Tehovci, kde měříme síly s ostatními okolními 
sbory v požárním útoku. Letos jsme obsadili krásné první mís-
to v kategorii mužů. Perfektně jsme zvládli disciplínu požární 
útok a excelovali jsme v jízdě na raftech na místním návesním  
rybníčku.                              Petr Doležel, hospodář SDH Mukařov, zastupitel

MESOH – jak dál?
Díky skvělé spolupráci občanů se ve druhém zářijovém 
týdnu podařilo označit většinu nádob na svoz odpadu 
čárovým a QR kódy a splnit tak první podmínku, aby bylo 
možné začít od října evidovat vývozy všech odpadových 
komodit. 
Co znamená MESOH pro občany? Každá domácnost by měla do-
stat obálku s informacemi a proužkem papíru, na kterém jsou 
přístupové údaje pro aktivaci tzv. odpadového účtu. Pokud jste 
obálku nenašli ve schránce, nebo jste ztratili přístupové úda-
je, napište nebo zavolejte na obecní úřad (obec@mukarov.cz,  
tel.: 323 660 246), poskytneme vám vše znovu. Stejně tak v pří-
padě, že nemáte přístup k internetu. 

Aktivací odpadového účtu získáte možnost sledovat, které ná-
doby jsou přiřazeny k vaší domácnosti, a jak probíhají jejich 
vývozy. A především – díky vyplnění odpadového dotazníku se 
budete mít možnost aktivně zapojit do motivačního systému,  
tj. v dalším kalendářním roce čerpat bonusy za zodpovědný 
přístup k odpadům v podobě slevy z poplatku za svoz odpadu.  
A co se rozumí zodpovědným přístupem? Základ je třídění plas-
tu a papíru, pozitivně se hodnotí i vlastní kompostování, ome-
zení nákupu plastových obalů do domácnosti nebo nakupování  
v bezobalových obchodech.
Domácnosti, které používají ke svozu odpadu pytle, obdrží sadu 
čárových kódů, které budou postupně ve formě štítku přivazo-
vat na pytle přistavované ke svozu. A zároveň i sadu průhled-
ných pytlů na tříděný odpad a k nim příslušejících kódů, které 
mohou odevzdat na sběrném dvoře a získat tak bonusové body.
V bytových domech, které k likvidaci odpadu používají společné 
kontejnery, má odpadový účet každý nájemník, a sám si určí, do 
kterého kontejneru vynáší odpadky a body pak bude získávat 
podílem s ostatními zapojenými sousedy.

Aby systém naplno fungoval, bude potřeba změnit i systém fak-
turace poplatku i účtování služeb svozové firmy a nově nastavit 
systém svozů. Vzorná spolupráce při označování nádob ukáza-
la, že naši občané mají o odpadové hospodářství zájem. Věříme, 
že moderní systém přinese očekávané výsledky – vyšší komfort 
pro naše občany i finanční úspory.                                 Kateřina Čadilová
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Premiéra Pouťového festivalu
Snahy navrátit mukařovské pouti tradiční kolorit se datují 
už šest let zpátky, tak dlouho totiž pořádá Mukařov-sko ve 
spolupráci s Asociací regionálních značek v rámci pouti jar-
mark rukodělných řemeslných výrobků a potravin. Vloni 
přibyl i sobotní večerní hudební program, který poskytl 
nové zkušenosti – a nápad dát pouti vedle stále adrenali-
novějších atrakcí a tradiční výstavy domácích zvířat ještě 
další lákadlo, byl na světě. Díky podpoře Obce Mukařov 
a nadšené spolupráci členů kulturního a sociálního výboru 
a zástupců Asociace regionálních značek se zrodil první 
ročník mukařovského Pouťového festivalu.

Dvoudenní festival propojil jarmark s osmihodinovým pódiovým 
programem a dle nadějí pořadatelů oslovil nejrůznější skupiny 
diváků. Starší generace si notovala při průřezu slavných melodií 
různorodých žánrů se skupinou Motovidlo, zejména děti a jejich 
rodiče přilákala ukázka z divadelní hry Alenčiny rošády v podání 
místního souboru DIPONA, a improvizované venkovní hlediště 
se zcela zaplnilo při vystoupení kouzelníka GRINA. Teenagery 
potěšila vlastní i převzatá produkce v podání říčanského vokál-
ního tria SEŠESTI, po němž přišlo další divadlo s pohádkou. Sou-
bor divadla U plotny sice sestává jen z jedné živé herečky, ale její 
tři loutková kůzlátka a vlk zcela strhla pozornost dětí a pobavila 
dospělé.
V podvečer přišel na řadu klasický country repertoár a očekáva-
ným vrcholem bylo večerní vystoupení uskupení Honza Dosko-
čil a The Release. Profesionální provedení největších rockových 
hitů od světových i českých hvězd v osobitém podání mladé tro-
jice doslova elektrizovalo zaplněný park před obecním úřadem. 
Nebýt ohňostroje, který limitoval čas pro koncert, publikum by 
si jistě vynutilo ještě řadu přídavků.
V neděli pokračoval jarmark už na obvyklém místě u mateřské 
školy, kde mohli košíky, perníky, textil, keramiku nebo šperky 
nakoupit i ti, kdo to v sobotu nestihli. Jarmareční atmosféru při-
tom dokreslovalo opět Motovidlo. Za obec Mukařov děkujeme 
všem účastníkům a pomocníkům, jakož i ohleduplným návštěv-
níkům za příjemný průběh akce. Všichni ji hodnotili jako úspěš-
nou i přes poněkud vrtkavé počasí. Takže za rok zase o pouti 
na viděnou!                                                                 Kateřina Čadilová

Foto: Monika Hylmarová
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Hrdinství českých vojáků ve službách 
britského válečného letectva za 
II. světové války patří k nemnoha dě-
jinným epizodám, na něž můžeme být 
coby Češi skutečně hrdí. Mladí muži 
a ženy, kteří neváhali obětovat 
i své životy v uniformách cizí armády 
a při obraně cizího území, v přesvěd-
čení, že čelí společnému nepříteli, 
jsou krásným dokladem, že nejsme 
jen národem Švejků. Mnohem smut-
nější je další kapitola, která následo-
vala po vytouženém konci války 
a osvobození naší vlasti. Na ty přísluš-
níky RAF, kteří nezůstali v Anglii, nebo 
se tam urychleně nevrátili, čekala po 
komunistickém převratu pouze 
perzekuce a v mnoha případech 
dokonce i vězení.

Podobně neradostný byl i osud Karla Voj-
tíška, zbrojíře československého i britské-
ho letectva, který sloužil u RAF od roku 
1940 do roku 1945, když předtím utekl 
z  okupovaného Československa přes 
Polsko a byl zajat Rudou armádou. Po 
návratu do vlasti v srpnu v roce 1945 byl 
vyznamenán a byla mu nabídnuta další 
kariéra v  Československé armádě, po 
únoru 1948 ovšem o místo přišel a mu-
sel pracovat jako pomocný dělník. Další 
rána přišla v roce 1950, kdy byl rodině se 
dvěma malými dětmi odebrán družstevní 
byt v Praze. Jako náhradní ubytování jim 
byl poskytnut byt v chatě v Mukařově, bez 
příslušenství a koupelny, navíc proti vůli 

Rodina, přátelé, Čeští RAFáci a Obec Mukařov  
si Vás dovolují pozvat na

slavnostní odhalení pamětní desky  
mjr. Karlu Vojtíškovi,
důstojníkovi Československé armády a RAF

v sobotu 28. 9. 2019 v 15 hodin
Příčná 23, 251 62 Mukařov

Prosíme o potvrzení účasti do 23. 9. 2019  
na tel. 323 660 246  
nebo e-mailu obec@mukarov.cz 

PER ARDUA AD ASTRA

majitele objektu. Ten si svá práva nako-
nec obhájil a Vojtíškovi byli v lednu 1956 
donuceni se přestěhovat do sice prostor-
nějšího, ale zcela nevybaveného bytu 
v čp. 23, bez vody a odpadu, se záchodem 
bez splachování na chodbě, a také bez za-
hrady, kterou mohli užívat v předchozím 
místě. Karel Vojtíšek se už podruhé po-
kusil rodině zabezpečit alespoň základní 
pohodlí svou nesmírnou zručností, v zou-
falých podmínkách vyráběl zařízení bytu  
i třeba kůlnu na uhlí. Bohužel se ale u něj 
brzy projevila nemoc, která vedla k rychlé 
paralýze a předčasnému úmrtí 12. února 
1957, ve věku rovných padesáti let. Zů-
stala po něm vdova a dvě děti (6 a 8 let), 
kterým politický „škraloup“ dále znepří-
jemňoval už tak dost složitý život.
Je-li vám jméno Karel Vojtíšek povědo-
mé, je tomu tak nejspíše proto, že stejné 
jméno nese hlavní hrdina ceněného filmu 
z  dílny otce a syna Svěrákových Tmavo-
modrý svět. Příběh skutečného Karla Voj-
tíška nekončí hrdinnou smrtí ve vlnách 
Lamanšského průlivu, optimističtější je 

však snad jen v  tom, že po něm zůstali 
potomci, kteří se dožili doby, jež dokáže 
ocenit hrdiny a varovat před zlem, které 
jim vzalo či zkrátilo životy.
To je také důvod a poslání pietního 
aktu, který z iniciativy Mgr. Alexeje 
Bezděka, neúnavného strážce odkazu 
Čechů ve službách RAF, díky darům 
a spolupráci mukařovského občana 
Ing. Jána Macaly a rodiny Karla Vojtíška, 
jeho dcery Ireny Nártové a vnučky Mari-
ky Pečené, pořádá v Den české státnos-
ti, tedy v sobotu 28. 9. 2019 obec Muka-
řov. Na domě čp. 23 v Příčné ulici bude 
v 15 hodin odhalena pamětní deska mjr. 
Karlu Vojtíškovi, součástí doprovodného 
programu bude také přelet historických 
letadel nad Mukařovem 
a tematická výstava modelů a historic-
kých dokumentů v galerii Stará škola. 

Srdečně jsou zváni nejen fandové letec-
ké historie, ale všichni, kdo chtějí vyjádřit 
úctu skutečným hrdinům a jejich odkazu 
pro současnost.                 Kateřina Čadilová

Zapomenutý hrdina Karel Vojtíšek

Beseda se spisovatelkou 
Kateřinou Dubskou
Obecní knihovnu v Mukařově čeká premiéra – beseda se 
spisovatelkou. Ve čtvrtek 17. 10. 2019 v 17 hodin přivítá-
me v knihovně Kateřinu Dubskou, autorku románů Člověk 
Gabriel, Dcery, Malé zázraky a Z kopce do kopce, dříve 
úspěšnou podnikatelku, která nyní žije stranou od civilizace 
na samotě v Bílých Karpatech.
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Výstava jednoho obrazu
V Galerii STARÁ ŠKOLA se uskutečnila vernisáž (nejen) 
jednoho obrazu malíře Zdeňka Pokoje z Mukařova.
„Zní to dost troufale vystavit jeden obraz, ale věřím, že vás 
nezklamu,“ říká Zdeněk Pokoj. „Než jsem přenesl svůj nápad 
na plátno 2 x 2,4 metrů, uběhlo více jak 7 let – 3 roky jsem 
sbíral odvahu a pokreslil hromadu papírů, 3 roky jsem 
maloval a přes rok přemýšlel, jestli už je hotový. A co bylo 
mojí hlavní inspirací? Otázka – kam se člověk narodí.“ 
Výstava, na které jsou k vidění i další obrazy,  potrvá 
do 28. září.
Galerie STARÁ ŠKOLA
Příčná 11 (vedle pošty), otevírací doba:
úterý 9-16 hodin
středa 9-19 hodin
sobota 9-12 hodin

Součástí galerie je Infocentrum a Czech POINT, 
kontakt: Jana Ulmová, email: infocentrum@mukarov.cz, 
tel.: 703 634 791 (pouze v otevírací době, ale rádi 
zavoláme zpět)

JUDO club Orion Mukařov zve na nábor. Tréninky se konají 
v pohybovém sále ZŠ Mukařov, v případě zájmu se můžete 
přijít kdykoliv podívat.
ÚTERÝ:   
15.30 – 16.30 hod.   začátečníci
16.30 – 17.30 hod.   pokročilí
17.30 – 18.30 hod.   závodníci
ČTVRTEK:
15.30 – 16.30 hod.   začátečníci
16.30 – 17.30 hod.   pokročilí
17.30 – 18.30 hod.   závodníci
Kontakt: email: L.Radimsky@seznam.cz, tel.: 605 838 485, 
www.judoorion.cz

Letní  FOTOSOUTĚŽ  5.D  
aneb fotíme se s hrnkem...
Na konci školního roku  jsme od našeho pana učitele dostali kera-
mický hrnek a přes prázdniny jsme měli za dobrovolný úkol vyfotit 
co nejhezčí a nejzajímavější fotku. Někdo fotil u moře, někdo 
v bazénu, někdo na táboře a někdo doma. Ale ať už to bylo tak, či 
tak, všichni se snažili a každá fotka byla něčím zajímavá. Při focení 
jsme zažili spoustu zajímavých zážitků, naši rodiče také a výsledek 
stál za to. Díky těmto fotkám můžeme na prázdniny vzpomínat po 
celý rok. 
Za posádku 5.D Karolína Lískovcová 

Statistika soutěže:
• Do třídní soutěže se dobrovolně zapojilo 87,5 % žáků z celé 
třídy.
• Dohromady k třídnímu učiteli dorazilo 58 fotografií.
•Hrnky během prázdnin procestovali s posádkou 5.D 
32 892 km.
• Nejvíce se žákům líbily fotografie Jana Smahy, Elišky 
Hroudové s Nikolou Brožíkovou a Karla Müllera. 
Výsledkem této soutěže však nejsou jen originální fotky, ale 
navíc jsme jako třída získali spoustu „studijních“ materiálů. 
Například v rámci vlastivědy jsme se na mapě věnovali místům 
z ČR a Evropy, která děti procestovaly.  V souvislosti s prázd-
ninami bych chtěl zmínit, že mne i mé kolegy velice potěšily 
pohledy, které nám děti posílaly přímo domů nebo
na adresu školy a podělily se s námi o své zážitky.
Děkuji všem dětem i rodičům.                Daniel Barták, třídní učitel
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Kalendář akcí:
KKCM – září 2019
 25. 9. Kavárnička 18 h – Podzimní 

zahrádka – pravidelné povídání 
s Františkem Polesným na téma: pří-
prava zahrádek na zimu.
Pozor: změna dne a času pořádání 
pravidelných kavárniček v KKCM 
– od září každá poslední středa v měsíci 
od 18 hodin.

KKCM – říjen 2019
 10. 10. Křeslo pro hosta 18 h
 12. 10. Podzimní bazárek 

9–11 h
 17. 10. Přednáška v knihovně 

Kateřina Dubská
 20. 10. Dýňování + drakiáda 

15–17 h
 30. 10. 2019 Cestovatelská 

kavárnička 18 h – Indie, Tibet, Čína

 Od září 2019 má knihovna otevřeno 
také v úterý dopoledne. Otevírací hodi-
ny jsou tedy stejné v úterý i ve čtvrtek, 
vždy od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin. 
Využít můžete i online katalog Obecní 
knihovny v Mukařově
https://katalog.mukarov.cz/. Do kata-
logu jsou v současné době postupně 
přidávány všechny knihy z fondu 
knihovny; už nyní tam najdete mnoho 
zajímavého.
Spuštění online výpůjček je plánováno 
na konec roku 2019.

PRO DOSPĚLÉ

anglická školička (3-6 let),

mrňouskové a mravečci - hlídání dětí s programem 

(2-5 let),

tanečky (3-4 roky a 5-6 let), malování, dramatický 

kroužek (od 5 let), předškolák, pilates pro děti

hudební kroužek (flétna, klavír, kytara)

PRO DĚTI 2–6 LET BEZ RODIČŮ 

KLUBOVNA (řízený program na každé odpoledne)

tvořivý kroužek, dramatický kroužek, modelářský 

kroužek, zálesák, šachový kroužek, jóga pro děti, 

angličtina, výtvarný kroužek, streetdance, multimédia

hudební kurzy (flétna, klavír, kytara)

PRO ŠKOLNÍ DĚTI

hrátky s batolátky do 1,5 roku, cvičení od 1,5 roku, 

výtvarka (pro rodiče i děti), anglická konverzace 

(pro rodiče), volná herna,

jemná dotyková terapie, znaková řeč pro batolata

PRO DĚTI S RODIČI

Kulturní a komunitní centrum Mukařov
je společným projektem Obce Mukařov a spolku Mukařov-sko. V objektu na adrese Příčná 61 se konají volnočasové 
aktivity pro všechny věkové kategorie, najdete zde i obecní knihovnu a sociálně právní poradnu. 

cvičení - Pilates, břicho a pánevní dno

hormonální jóga, power jóga, relaxační a rekondiční 

cvičení, angličtina (všechny pokročilosti), cvičení 

Jogalates, Balance Ball, Clinical Pilates

KROUŽKY A KURZY OD ZÁŘÍ 2019

www.kkcm.czONLINE ZÁPIS

Dne 12. 9. přijal pozvání usednout do Křesla pro hosta Jan Psota 
– spisovatel, publicista, historik a grafik.

Povídání o nejstarších ději-
nách Mukařova, Žernovky  
a Srbína bylo velice zajíma-
vé. Dozvěděli jsme, co se 
uvádí v prvních písemných 
zmínkách, jak se v našich 
obcích žilo. Např. že Mu-
kařov se ještě nedožil 700 
let, ani se nikdy nemohl 
potkat Mukar se Srbou, že 
zde bývala ještě jedna obec  
– Janovičky, která patřila  

k Mukařovu a byla vypálena, nebo třeba kdo byl prvním farářem v kostele a mnohem 
více. Děkujeme panu Psotovi za krásně strávený večer plný historie a těšíme se, že 
se v křesle opět uvidíme.                                                                                       Jitka Čurdová


