Valná hromada se konala v sobotu 28. ledna za účasti našich členů a hostů.
Každoročně po Novém roce zahajují soutěží OP 1 stolní tenisté, bylo tomu tak i v loňském roce, kdy se
zahajovalo na půdě soupeře 26. ledna na Proseči. Dále probíhaly zápasy dle rozpisu a 29. března 2017
končila soutěž OP 1 v Jablonci n/N opět na Proseči a sezona 2016/2017 bylaúspěšně ukončena
Naše družstvo se umístilo na 9. místě ve složení Radek Bartůněk, Pavel Bureš, Václav Melichar, Jiří
Netopil, Jarda Šich a Jan Zahradník ten je našim nejlepším hráčem.
Pak to vypadalo s družstvem velmi špatně, možná, že nebudou na další sezonu hráči. Odešel nejlepší
hráč Honza Zahradník, který nyní hraje krajskou soutěž na Bratříkově. Pak se vše změnilo k lepšímu, už
na konci dubna slíbil Zdenda Pivrnec, že se vrátí do družstva a pak ještě Jarda Vele obnovil své členství v
T J a zapojil se do soutěží OP 1. Tím jsme byli zachráněni od nejhoršího a mohli tak nastoupit do nové
sezóny OP 1 2017/2018 plné síle !!
Zahájení podzimní sezóny stolního tenisu OP 1 2017/2018 začalo 1. zápasem 6. října na Smržovce a
posledním zápasem loňského roku byl zápas 12. prosince v Mukařově s Bratříkovem s družstvem C,
a jak hráli naši chlapci - umístili se na krásném 3. místě. Gratulujeme a přejeme v příštím roce další úspěšné
zápasy !!!
Družstvo hrálo ve složení. Radek Bartůněk, Pavel Bureš, Václav Melichar, Jiří Netopil, Zdeněk Pivrnec,
Jarda Šich a Jarda Vele. Nejlepším hráčem je – Pavel Bureš ….
Na konci srpna se naši hráči zúčastnili soutěže v Liberci o Krajský pohár ve stolním tenise.
V příjemné vánoční atmosféře byl uspořádán 30. 12. 2017 18. ročník
„Vánočního turnaje o pohár TJ SOKOL Mukařov“
Tentokrát se zúčastnilo 12 hráčů neregistrovaných a 10 hráčů registrovaných.
Turnaj začal dopoledne v 9.30 hod po rozlosování amatéry. Atmosféra zápasu byla prima, soutěžili jak
děti, tak dospělí v jedné kategorii. Po náročném výkonu čekal na soutěžící dobrý oběd – gulášek s chlebem
Po obědě bylo vyhlášení výsledků amatérů. Odměny byli pohár a medaile pro nejlepší a něco málo na zub
pro ostatní.

Výsledkový list neregistrovaných hráčů
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.

Jiří Kujan
Standa Vavřich
Mirek Hlaváč
Jarda Rieggr
Pavla Horáčková
Tomáš Pivrnec
Pepa Bartůěk
Marek Grossgott
Jana Šafrová
Kuba Musil
René Grossgott
Max Cleeton

hlavní rozhodčí Jan Zahradník

Ve 13. 30 hod se sešli téměř všichni naši registrovaní hráči a ještě se přidali další, což nás velmi
potěšilo. Tak bylo 10 stolních tenistů, naše elita v počtu sedmi hráčů a tři další dokonce s mezinárodní
účastí. Hrál Filipínec žijící na Malé Skále, bylo to milé, že si přišel k nám zahrát.
1

Po napínavém souboji, kdy se hrálo každý s každým vyhrál náš staronový člen Jarda Vele. Po večeři bylo
vyhlášení výsledků, předání medailí, poháru a odměn. Pak se ještě hrálo a hrálo, ….

Výsledkový list registrovaných hráčů

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.

Jarda Vele
Pavel Bureš
Vašek Melichar
Radek Bartůněk
Filip Schleif
Zdenda Pivrnec
Louwie Gaylonn
Standa Vavřich
Jiří Netopil
Jan Zahardník

hlavní rozhodčí

Radek Bartůněk

Tělovýchovná jednota SOKOL Mukařov děkuje všem hráčům za bezvadnou a úspěšnou representaci
v Okresním přeboru I.
Podařenou akcí loňského roku byl turnaj ve stolním tenise s ATREOU 25. února 2017 kdy se utkalo 8
soutěžících. Hlavními rozhodčími byli Jan Zahradník a Radek Bartůněk. Atmosféra byla výborná, jídlo a pití
dobré.
Na akcích bylo odpracováno cca 180 hodin.

17. ročník šipkového turnaje "O pohár TJ SOKOL Mukařov"

Tak už máme odehráno 17 ročníků, to je ale počet co ??? A těch hodin odpracovaných, je to úžasné a děkuji
klukům, že mě přesvědčili o uspořádání turnajů. Tenkrát jsem do toho šla jen tak, aniž bych věděla, co to
obnáší a přináší, ale co dokáže udělat parta lidiček tady u nás v Mukařově, to si zaslouží i malý potlesk.
A kolik lidí mělo radost z pohárů, no je jich 51 to je 17 mužů, bohužel není tu ani jedna žena, 17 dětí, nebo
mládeže do 16 let, 17 žen - jako mimořádní odměna a medailí 102 dospělí mládež + medaile…
I. kolo šipkového turnaje se uskutečnilo 1. dubna za účasti 36 soutěžících
II. kolo turnaje se uskutečnilo 3. června s účastí 28 soutěžících
III. kolo bylo uskutečněno 16. září s účastí 36 soutěžících
IV. kolo turnaje se uskutečnilo 11. listopadu se 42 soutěžícími, což bylo podstatně veselejší, než
v předchozím kole.
Celkovém vítězství 2017 - poháry a zlaté medaile skončili u Vojty Veleho za mládež, u Radka Bartůňka
za dospělé. Zvláštní pohár pak získala za ženy jako vloni Jana Šafrová, i když souboj nebyl tak urputný jako
před rokem. Při zahájení prvního kola 2017 bylo překvapení pro Tomáše Pivrnce, dostal medaili, která na
něj nezbyla, byli totiž dva soutěžící na stejném místě, tak jsem doobjednala i pohár pro Katku Chlumovu,
která svedla urputný zápas v posledním kole 2016 o první místo v ženách, a určitě si pohár zasloužila !!!
Veškeré výsledky a komentáře Tomáše Pivrnce najdete na mukarov.net kde nám Martin Charvát vyvěšuje
zaslané příspěvky a plakáty a za to velmi děkujeme.
Jsem velmi ráda, že se sešlo po delší době více lidí, moc nás to potěšilo a děkujeme všem, co nás
v šipkovém turnaji podporují. Tak budeme pokračovat i v letošním roce, termíny už jsou dané.
Na šipky k nám jezdí i děti z DD z Jablonce a mají slušné výsledky, mnohdy se dostanou až do finále.
Velké poděkování patří Tomáši a Zdendovi Pivrncovým za sčítání výsledků, Tomášovi za úžasné
komentáře na mukarov.net, které znovu připomínají bezva atmosféru na turnajích.
Děkujeme též všem, co pomáhají v kuchyni, za přípravu turnajů, nákupy, u šipkových terčů, za úklid, …..
O Šipkovém turnaji 2017 více samostatné zpravodajství.
Na jednom kole turnaje je odpracováno cca 130 hodin
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K mimořádné akci jsme se sešli v Mukařově a vzpomněli na 26. květen 1937
Zdeněk Zaoral připomenul 80. výročí úderu blesku
Proč jsme se sešli právě v Mukařově. Abychom vzpomněli dvou hochů, které usmrtil blesk na Huntířvském
kopci, nebo – li na Skřibu, jak říkají v Huntířově?
Na obyčejné lidi si téměř nikdo nevzpomene, kromě vlastní rodiny. Ale jsou lidé jako je Zděněk Zaoral a ten
připomenul tuto smutnou událost 1. dubna na Šipkovém turnaji v Mukařově. Vše dalo do pohybu, akci jsme
připravili na 13. května, jenom že jsem zjistila, že za kopcem ji mají plánovanou na26. května. Po telefonu
jsem se spojila s obecním úřadem v Huntířově a ještě s manželi Štěpánovými. Uskutečnila se první schůzka
Štěpánovými a rozjela příprava k uctění Milečka Šámala a Oldíka Šikoli.
Po krátkém pátrání jsem zajela na Bukovinu a našla rodinu Vinčovu – blízcí příbuzní Oldíka a Šmejdovi
jsem hledat nemusela, to jsou mí příbuzní a nejbližší od Milečka Šámala.
Chtěli jsme hledat kámen na kopci, na kterém je vyryt datum a iniciály jednoho z hochů. Kdosi nás předešel
….. přes pamětní kámen jezdily traktory, rozmetaly hnůj a manželé Štěpánovi, kterým pozemek patří, řekli
dost a vymysleli pomníček, který vyjadřuje symbol tragedie. Ten den před 80 lety v Huntířově hořelo,
z Mukařova se vydala parta kluků a namířila si to přes Skřib do Huntířova. Dva kluci Míleček s Oldíkem
vedli za ruce, když na kopci uhodil blesk a bohužel udeřil právě do nich, oba zemřeli, jeden ihned, druhý o
chvíli později.
Byli pozváni příbuzní, sousedé, přátelé ... Z Maršovic přijeli Šikolovi, pan Švásta dokumentarista, z Prahy
manželé Paldusouvi a pani učitelka Věra vzpomínala na to, co se tehdy událo, co prožívali rodiny hochů, co
zemřeli. Několik zajímavých vět řekla i Jiřinka Šmejdová, ještě žijící sestra Milečka Šámala.
K nám do školy přišlo 50 lidí, šlo se na kopec Skřib, kde byl Huntířovský pěvecký soubor a zazpíval. I tady
se sešlo několik pamětníků a asi 120 až 130 lidí. A co se sešlo lidí, kteří se dlouhá léta neviděli a na kopci
vzpomínali a také, že jsme se poznali.
Děkujeme všem, co přišli uctít jejich památku, obecnímu úřadu za květinový dar a drobné občerstvení,
hasičům za spolupráci.
Žádost o dotace není sice činností TJ, ale dá dokonale zabrat! Ráda bych vám řekla pár vět o loňské dotaci.
Dotace jsou rozděleny do kategorií a nás se týkala pouze jedna, ta pro malé jednoty s počtem členů do 50 .
Co jsem dávala před rokem 2 žádosti, ani v jedné jsme nedosáhli potřebný počet bodů, abychom získali
finanční prostředky na naši činnost. Dotace je z Libereckého kraje odboru školství, tělovýchovy a mládeže.
Na školení jsem loni nebyla, ale přesto jsem se pokusila o podání žádosti. Po mnoha telefonátech, jsem se
dopídila, jak by naše TJ S mohla získat finanční prostředky z kraje. Musím říci, že mi hodně pomohl pan
Hloušek a pan Pokorný, kteří mě navedli, jak správně postupovat a hlavně vyplnit tabulky v žádosti.
Zúčastnili jsme se i akcí pořádaných dalšími spolky u nás v Mukařově. Jsou to hasiči SDH, kteří pořádali
jako každý rok na koupališti dětský den. Tady pomáhali někteří členové naší TJ S M u různých disciplín,
nebo kde bylo potřeba. My starší jsme trochu pomáhali, a nebo povzbuzovali malé závodníky.
Také jsme zavzpomínali, jak to bylo před padesáti lety, kdy se koupaliště slavnostně otevíralo. Byla to
velká sláva, i tryskáč MIGg s letcem Olanem Paldusem proletěl nad našimi hlavami. Pak se tancovalo na
parketu u bazénu zábava, hrála kapela vedená Petrem Tomšem z Maršovic.
Také jsme navštívili akce pořádané Tělocvičnou jednotou, Masopust, ples, kde byla živá a bezvadná hudba.
Posledního dubna jsme byli na pálení čarodějnic, v květnu na Vepřových hodech ochutnat dobré jitrničky,
prdelačku a něco z prasátka.
Možná se někdo zúčastnil XIX. ročníku víceboje a závodil /nejsem si jista/, my dříve narození jsme
poseděli. 19. srpna se konal volejbalový turnaj Mukařov Open. My starší se opět sešli v počtu 12 lidiček a
vzpomínali na doby, kdy se hrálo na dolním hřišti a připomněli jsme si otevření koupaliště před 50 lety, kdy
se hasičská nádrž slavnostně otevírala. Bylo to 9. července 1967 .
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A třešničkou na dortu byl výlet : „Jeden den ve východních Čechách „ 21. 10. 2017 s programem:
Holice – Doudleby – Častolovice – Třebechovice pod Orebem
Ráno před sedmou hodinou vyjíždí autobus z Jablonce n/N, zastaví se pro nás v Mukařově a pak už jedeme
směr východní Čechy a opět jedem luxusním autobusem. První zastávka jsou Holice.
V Holicích jsme si prohlédli muzeum Emila Holuba, jsou zde vystaveny exponáty z jeho cest hlavně po
Africe a muzeum je nově upravené architektem Davidem Vávrou. Dále se pokračovalo se na zámek
Doudleby, naše cesta skončila u mostu v Borohrádku, kde byla výška pouhé 3 metry, autobus měl 3,6 metru,
tak se vracíme zpět do Holic, jede se cestou, kde jsou mosty vyšší. Dopoledne zámek Doudleby nestíháme,
jedeme na oběd do Častolovic, máme tu objednáno něco dobrého k obědu v restauraci U Splavu. Cestu
bychom sem hledali těžko, doprovodil nás pán s láhví piva, naložili jsme jej po dohodě na hlavní silnici do
autobusu a on nám ukazoval cestu až k restauraci U Splavu. Bylo to dost daleko vyplatilo se pána svést,
ještě jsme mu měli dát oběd za jeho obětavou službu. Po dobrém obědě jedem do Doudleb na soukromý
zámeček, tady se natáčel film Čaktická paní. Naše báječná průvodkyně zaujala hlavně děti svým výkladem,
ty poslouchaly a odpovídali pohotově na její otázky. V jedné místnosti jsme si mohli lehnout všichni na zem
a sledovat strop se zajímavými malovanými výjevy. Po dobré kávě pokračujeme v do Třebechovic pod
Orebem. V rohovém domě je muzeum s betlémy a hlavně je tady vystavený náš nejznámější dřevěný
pohyblivý betlém. Zaujal nás všechny, po výkladu jsme si ještě mohli chvíli prohlížet tento skvost, a pak
jsme objevili figurky z hutního skla vyrobené v Železném Brodě. Byl to hezký zážitek pro všechny !!!
Obecnímu úřadu děkujeme za příspěvek na obědy pro děti z DD a bezvadnému panu řidiči.
V roce 2017 jsme popřáli našim členům ke kulatým, nebo významným výročím.
Na konci roku 2017 máme 43 členů z toho mládež do 18 let je 11
muži 20 /mládež 8 / ženy 23 / mládež 3/
odešlo 7 členů – mládeže z DD
Děkujeme obecnímu úřadu za finanční pomoc 21. 000,- Kč, bez níž, by naše práce nemohla existovat,
použili jsme je na nájemné!!!
Děkujeme Kraji Liberec za finanční podporu 14.000,- Kč , byla použita na nájemné a naši činnost.
Děkujeme Martinovi Charvátovi za stránky mukarov.net, kde nám dává plakáty, fotografie a
výsledky z našich akcí!!!
Poděkování patří všem těm, kteří nezištně pomáhají při akcích, ať to jsou členové, nebo nečlenové !!!
.
Ve výboru TJ SOKOL Mukařov jsou:
1. starosta Radmila Bartůňková 2. místostarosta Jitka Hornová
4. členka Jana Šefrová
5. kontrolor účtů Jan Zahradník
V Mukařově dne 27. 1. 2018

R. Bartůňková
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3. pokladní Radek Bartůněk

