O čem to bude tentokrát?
Co myslíte, děti?
Jana Šoupalová, Mukařov-sko
O čem bude úvodník? Nebo celý časopis? Časopis v sobě skrývá od každého
trochu, víc se do něj nevejde. Úvodník
bude trochu o radosti a trochu taky
o "neradosti". Mám radost pokaždé – jako
všichni – když se něco povede. A zlobí
mě, když tuto radost někdo kazí tím,
že podařené dílo boří, ničí, poškozuje,
znečišťuje.
Mám radost, že máme v Mukařově hřiště
pro děti. Zlobí mě, že jsou na něm
poničené lavičky, posprejovaná tabule,
rozbité hračky (které tam nějaká dobrá
duše donesla, aby sloužily všem), rozrytý
písek rozházený všude kolem (nyní zakrytý
sněhem tolik nekazí dojem). Myslím, že
takhle nikdo nikdy neučil děti, že se má s
hřištěm zacházet. To si na tom hřišti hrají
asi nesprávné děti nesprávným způsobem.
Ale myslím, že najít správnější způsob, jak
na hřišti pobývat, by nemělo být těžké, co
myslíte, děti? ...
Mám radost, že mohu třídit odpad.
Ušetří mi to mnoho místa v popelnici, mám
pocit, že dělám něco pro životní prostředí a
při reklamním spotu v televizi si mohu říct
„Ano! Já třídím!“ Ale pokaždé, když dojdu s
odpadem ke kontejnerům, bych pak mohla
nejméně hodinu nadávat nad pivem či
šálkem čaje (horkou čokoládu mám ještě
raději) nad tím, která „dobrá“ duše může
nadělat v kontejnerech a kolem takový
nepořádek. Je tak těžké rozpoznat plasty,
papír a sklo? Opravdu někoho může
napadnout, že jakýkoli kuchyňský odpad,

když se k němu přidá papír od mouky, může
být vyhozen do tříděného papíru?!
Ve výčtu nepochopitelného obsahu
kontejnerů na tříděný odpad bych
mohla pokračovat, nemluvě
o
úžasu, že někdo odpadky pohodí
vedle kontejneru. Ale i tady
si říkám, že řešení je
celkem
snadné,
když
každý začneme sám
u sebe. Co myslíte,
děti?
Pak tu máme ještě ty pěkné černé lesy.
Plné více či méně rozložitelného odpadu. I
zde bychom si mohli hrát hru „co na toto
místo nepatří“ a vydržela by nám na dlouho.
Zahradním odpadem počínaje, rozbitými
cihlami a starými pneumatikami nekonče...
pokračování na str. 4
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Starosti místostarosty,
aneb co přinese rozpočet 2009
Jan Kašpar, místostarosta obce
Zastupitelstvo
obce
schválilo
v
prosinci poměrně velkorysý rozpočet na
letošní rok. Kromě pravidelných příjmů a
výdajů byl odsouhlasen též rozpočet
investičních akcí-projektů. Pokusíme se
Vám více přiblížit jejich náplň.
Tak
především
je
to
vybudování
světelného
semaforu
u
autobusové
zastávky na nejfrekventovanějším místě
obce. Realizace by měla být v 1. čtvrtletí
V projektech je pamatováno na nutný
podíl obce pro nástavbu mateřské školky.
Obec opakovaně podala žádost o dotaci,
protože ze svého rozpočtu by celou nástavbu
nemohla uhradit. Netrpělivě očekáváme
vyjádření orgánů Regionálního operačního
programu, který by měl rozhodnout o
přidělení dotace do konce března.
Do poloviny roku by se měl konečně
instalovat veřejný rozhlas, který umožní
rychlou
a
operativní
informovanost
občanům o aktuálním dění v obci. V
letošním roce by též mělo dojít na generální
opravu fasády budovy obecního úřadu,
včetně přístřešku pro kočárky před
dětskou ordinací a celkovou úpravu kolem
budovy, bude dokončena oprava fasády
bytového domu Příčná 23.
Mezi akce, které nebudou tak veřejně
viditelné, patří další rozsáhlé vylepšení
technologie zpracování splaškových vod
na čistírně, které umožní napojení dalších
uživatelů, a to nejenom pro předpokládanou
nástavbu MŠ, ale možná i rozšíření základní

Rozpočet obce v číslech
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školy.
Připravujeme
projekt výstavby dvou
tříd ve formě mobilních
buněk / kontejnerů,
vlastní výstavba bude
velmi ovlivněna přístupem resp. příspěvkem
okolních obcí, protože i
pro děti z těchto obcí se projekt připravuje.
Pro stávající budovu ZŠ bude k dispozici
projekt na celkové zateplení a výměnu
oken, tento projekt je nutnou podmínkou
pro žádost o dotaci, protože půjde opět o
náklady, které není obec schopna pokrýt ze
svého pravidelného rozpočtu.
Poměrně nejsložitější akcí je lokalita
kolem Jevanského potoka směrem k
rybníku Požár, kam se přesouvá umístění
nové čistírny odpadních vod pro celou
oblast Srbína a Žernovky. Podařilo se dojednat výměnu parcely pro tuto ČOV s původními majiteli a budiž jim ještě jednou
vysloven dík za pochopení pro veřejné účely.
Tento přesun vyvolal i nutnou změnu
územního plánu, zpracování projektu nové
komunikace pro přístup k čistírně a zároveň
odlehčení dopravy směrem k silnici Kutnohorská. V letošním roce bude též podána
žádost o územní rozhodnutí pro odkanalizování těchto zmíněných částí obce.
V rozpočtu na rok 2009 je pamatováno
též na další opravy a rekonstrukce místních komunikací a chodníků, s Lesy ČR
byl dohodnut princip vybudování tolik žádané cesty/zpevněné stezky mimo frekventovanou silnici z Mukařova do Žernovky.
Přejme si společně, aby se tento
velkorysý rozpočet podařilo zrealizovat!

Přemek Zima, finanční výbor obce

Uplynulý rok byl opět z hlediska finančního vcelku úspěšný. Daňové
příjmy příjemně překvapily nárůstem (také díky nárůstu počtu obyvatel),
takže původně schválený schodkový rozpočet se v závěru roku přehoupl
do přebytkového v řádu statisíců. Znamená to, že jsme nejen
neukrojili z rozpočtové rezervy, ale ještě se ji podařilo navýšit.
Přesná čísla budou k dispozici v závěrečném účtu obce za
rok 2008.
Na posledním zasedání ZO Mukařov došlo také mimo jiné ke
schválení rozpočtu na rok 2009. Chtěl bych vám v krátkosti vylíčit,
co vše se do něj podařilo napasovat. Celkové příjmy jsou ve výši 25.745.000,- Kč, celkové
výdaje jsou 35.760.000,- Kč, rozpočet je tedy opět sestaven podle finanční terminologie jako
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schodkový, ale schodek je po dobrém zvyku pokryt finančním přebytkem roku 2008. I přesto je
ve výdajích rozpočtu navíc obsažena ještě rezerva 8,5 mil. Kč. Fakticky je tedy rozpočet
přebytkový. Razantní nárůst příjmů (a též výdajů) oproti minulému roku je zapříčiněn příjmy z
prodeje plynovodu, který obec vybudovala. Díky dvouleté snaze nového vedení obce se podařilo
zvrátit nevýhodnou smlouvu mezi obcí a plynárenskou společností, kterou podepsala předchozí
paní starostka. Dřívější smlouva za stávajících podmínek znamenala, že by obec za plynovod
nic nedostala. Podle nové smlouvy obec obdrží za plynové potrubí cca 50% z původních
nákladů tj. cca 16 mil. Kč (1/2 již obdržela v prosinci 2008). Celková částka sice není nikterak
uspokojující, nicméně i tak jsou tyto prostředky od plynárenského „monopolního“ giganta
středních Čech významnou vzpruhou pro další rozvoj obce.
Pro letošek je tedy v rozpočtu naplánováno více investic, které byly dříve odsunuty ve
prospěch nutnějších záležitostí. Celkem jsou naplánovány projekty za 12,9 mil. Kč nad rámec
standardních „udržovacích“ výdajů na chod obce. Z těch významných projektů jsou to:
doplatek za již vybudovaný chodník do Srbína 2,9 mil. Kč (firma nečekaně ochotně přistoupila
na odložení plateb – velký dík za to), plánované rozšíření MŠ, pokud se zadaří získat dotaci na
současný projekt s obecním podílem 1,5mil. Kč, zvýšení kapacity ČOV v Mukařově za 1,2 mil.
Kč, instalace semaforu s radarovým systémem u zastávek autobusu na Budech 0,95 mil. Kč,
obnovení místního rozhlasu za 0,8 mil. Kč, další opravy nejvíce poničených ulic 0,75 mil. Kč ,
oprava fasády budovy OÚ a pošty 0,71 mil. Kč.
Dalšími jsou např. příprava projektu pro možné rozšíření ZŠ, dokončení opravy obecního
nájemního domu, zbudování pěšiny na Žernovku a dětského hřiště tamtéž, prodloužení
chodníků podél Kutnohorské, další přípravy a změny projektu na odkanalizování zbytku obce,
nebo zkrášlení návsi v Srbíně za finanční pomoci MAS Říčansko. V neposlední řadě obec
přispěje 0,5 mil. Kč na obnovu místní sokolovny. Detailní rozpočet naleznete na webových
stránkách obce (www.mukarov.cz) v sekci [ Obecní úřad / Hospodaření ]
Je toho hodně v plánu, ale stále je také dost věcí, kam by se získané prostředky daly vložit obnova zeleně v obci, vyčištění a opravy vodních nádrží, zbudování místa pro vyřádění mládeže
a takto pokračovat bych mohl dál a dál. Ale už jsem vyčerpal svůj příděl místa pro toto číslo.

Obecní statistiky
Mukařovsko má rozlohu 632,43 ha
a k 2.1.2009 jsou zde evidovány 3 části
obce, 67 ulic, 1 107 adres. Všechny adresy
v obci mají PSČ 251 62.
V obci je k trvalému pobytu (nebo
jakémukoliv platnému pobytu cizince,
azylanta)
přihlášeno
1915
obyvatel,
z toho je 772 mužů nad 15 let, 180 chlapců
do 15 let, 799 žen nad 15 let, 164 dívek
do 15 let. Meziročně se zvýšil počet obyvatel
o 210, tj. 12,3%.
Hustota osídlení je 302 obyvatel na
kilometr čtvereční.
(všo)
(http://aplikace.mvcr.cz/adresa/s/mukar001/index.html)

Bankomat
v Mukařově
Tak se Mukařov
konečně
dočkal.
Od
prosince
tu
konečně
máme
bankomat. Ten je umístěn u nákupního
centra na Budech.
Více jak rok se vlekla jednání obecního
úřadu s českými bankami o umístění
bankomatu. Možná si vzpomenete na to, že
na toto téma proběhla v dubnu 2008 na
webových
stránkách
obce
i
anketa.
Nejpreferovanější banky byly ČS, KB a
ČSOB. Právě poslední jmenovaná ČSOB
nám nakonec vyšla vstříc - viz foto.
(všo)
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O čem to bude tentokrát? Co myslíte, děti?
pokračování ze str. 1
Nepořádek kolem nás mě tady v Mukařově zlobí bohužel téměř na každém kroku. A teď to
nemyslím jako výčitku, že se obecní úřad nestará. Ale výčitku nám všem, že se každý jeden
nestaráme. Jeden obecní úřad přece nemůže uklízet nepořádek po každém jednom z 1915
obyvatel (stav k 1.1.2009) a dalších „pár“ chatařů k tomu. Prosím, vy kdo se staráte, neurazte
se. Vás to jistě také hodně trápí, že vaše úsilí přichází vniveč. Že vy se staráte, uklízíte,
přidáváte ruku k dílu a Mukařov stále nemůže ani uvažovat o aspiraci na hezkou obec ČR. Co
myslíte, děti?

Mukařovsko má vlastní znak a vlajku
Vítek Šoupal, Mukařov-sko
Každá obec, město či městys v České republice mají podle
zákona nárok na své symboly – znak a vlajku. Od začátku
roku 2009 má svůj znak a vlajku také obec Mukařov.
Už na začátku tohoto volebního období jsme se v
zastupitelstvu shodili, že bychom rádi pro obec tyto symboly
získali. V loňském rozpočtu na tuto aktivitu byly vyčleněny finanční prostředky, ke kterým
přibyl také dar od firmy K2L pana Jaroslava Kuchaře, kterému touto cestou děkujeme.
Znakem obce Mukařov jsou ve stříbrno-červeně zvýšeně děleném štítě nahoře tři zelené
vyrůstající smrky, dole lilie v prázdném kamenném gotickém oblouku provázeném vpravo(1)
vozovým kolem, vlevo žernovem, vše stříbrné.
List vlajky obce Mukařov tvoří dva vodorovné pruhy, bílý a červený. V bílém pruhu vedle
sebe tři zelené vyrůstající smrky. V červeném pruhu uprostřed lilie v prázdném kamenném
gotickém oblouku provázeném nahoře vpravo(1) vozovým kolem, vlevo žernovem, vše bílé.
Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.
Oficiální povolení používat symboly převzal na počátku ledna 2009 z rukou předsedy
Poslanacké sněmovny Parlamentu ČR Miloslava Vlčka přímo v parlamentu starosta obce
Rudolf Semanský. Používání symbolů dalšími subjekty kromě obce se řídí Obecně závaznou
vyhláškou 1/2009, jejíž znění naleznete na internetových stránkách obce www.mukarov.cz.
(1) Pozor - v heraldice se pravá a levá strana popisují z pohledu štítonoše. Z pohledu pozorovatele je tedy
heraldicky pravá strana vlevo a heraldicky levá strana vpravo.

Ceny místních poplatků pro rok 2009
Ceny místních poplatků pro rok 2009 byly zastupitelstvem stanoveny v následující výši:
»
pro Mukařov – vodné 29,50 Kč, stočné 39,80 Kč
»
pro Žernovku – vodné 25 Kč/m3

Listárna k poplatkům z webu
Emil (21.1.2009) - Dobrý den, rád bych
se zeptal jak je to s jednorázovými známkami. Děkuji

Vítek Šoupal, zastupitel obce
ODPAD:
80 l .......1x týdně........1.900,80 l .......1x 14 dní.......1.300,120 l .....1x týdně........2.150,120 l .....1x 14 dní.......1.500,120 l ..... sezónní ........1.820,240 l .....1x týdně.........3.810,240 l .....1x 14 dní........2.600,Q-chataři........................660,jednorázová známka ........70,pytel.................................70,-

RuDD (23.1.2009) - Dobrý den, jednorázové známky
jsou k dispozici, ovšem pouze jako možnost přikoupení k
přihlášené popelnici a nebo jako alternativa kvartálního
svozu - tzn. minimální odběr 10 ks stejně tak jako pytle. R. Semanský – starosta obce
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Žernovští hasiči
Matěj Mlčoch, SDH Žernovka

Nový rok v Srbíně
Lída Třeštíková, Pro Srbín
Začal nový rok, a že součet jeho číslic
dává dohromady dvě jedničky, bude to
prý rok nových startů a dobrých začátků.
Srbín a Občanské sdružení Pro Srbín,
pečující o jeho rozkvět, si to vzali k srdci.
Jak se návštěvníci zdařilého Vánočního
jarmarku přesvědčili, sdružení obnovilo
na 7 tradic. A i během tohoto roku se
můžete těšit na jarmarky, divadélko,
rodinný běh, Popoles a dýňování a Den
Země.
Srbínské
sdružení
také
začíná
postupnými krůčky s obnovou návsi. V
současnosti probíhají výběrová řízení na
dodavatele
–
architektonické
studie,
rekonstrukci
zvoničky
a
přemístění
pomníku. Na vánočním jarmarku proběhlo
dotazníkové šetření, jakou si obyvatelé náves
přejí. Z názoru 20 rodin, které odpověděly
vyplývá, že obyvatelé Srbína chtějí - zvýšený
přechod („retardér“ s přechodem), lepší
osvětlení, rozšíření zeleně (zmenšení asfaltových ploch) a 1-2 lavičky. Důležitým
bodem je i chodník od návsi ke Svojeticím
(na řešení spolupracuje Sdružení Pro Srbín
s obcí Mukařov).
Většina v dotazníku je také pro
dokončení dětského hřiště v Třešňovce a to
především o povrch na míčové hry. O.S. Pro
Srbín by chtělo tento projekt rozpracovat,
a případně podat v některém z dalších
grantových kol MAS Říčansko 2009-10.
Myslete na svou obec, každý může
přispět k tomu, aby byla lepší. Pokud se
chcete do tvorby návsi nebo do práce občanského sdružení Pro Srbín zapojit, pošlete
e-mail na adresu: prosrbin@gmail.com.

Drazí přátelé, skončil nám rok 2008,
který byl
pro
náš spolek rokem
průměrným. SDH splnilo většinu svých
závazků a naplánovaných akcí, které
jsme v průběhu roku nabídli místním i
přespolním spoluobčanům. Nejedna akce
byla směřovaná na ty nejmenší. Vždy
nám počasí přálo a děti se sešly v hojném
počtu a dobře se bavily.
Co se týče samotného spolku, jeho
činnost byla myslím na špičkové úrovni, což
dokazuje i počet
zásahů a pomocí při
mimořádných událostech, kterých bylo v
loňském roce celkem 9 přímo pro jednotku
SDH Žernovka. Celkem výjezdová jednotka
obce Mukařov eviduje 23 výjezdů.
Díky stálé podpoře obce se nám daří se
zdokonalovat a vylepšovat jak technické
zázemí a vybavení jednotky, tak i odbornou
připravenost na mimořádné události.
Ale není to jen podpora obce, jsou to i
malé sponzorské příspěvky organizací a
jednotlivých lidí, které nebudu jmenovat, ale
patří jim náš dík. V neposlední řadě jsem
chtěl poděkovat všem členům jednotky, ať
pouze přispívajícím, tak činným, za jejich
celoroční podporu a úsilí za chod této
neziskové a veřejně prospěšné organizace.
Na závěr bych chtěl popřát všem
občanům oblasti Mukařovska klidný a ničím
nerušený rok 2009 a pozvat je na hasičský
ples na Žernovce v restauraci Montgomery
dne 14.2.2009.

Předvánoční posezení
Jako každý rok tak i 7. prosince se v
restauraci "U kostela", sešlo na pozvání
obecního úřadu přes čtyřicet seniorů,
kteří se rozhodli odpočinout od předvánočního shonu a přišli se pobavit.
Přítomné přivítala zastupitelka obce
J. Kapustová a popřála všem hezkou zábavu.
Kromě občerstvení bylo zajištěno hudební
vystoupení p. Bezoušky, který se svým
kolegou zahrál k tanci i poslechu. Toho
využili všichni přítomní a s chutí si zazpívali
oblíbené písničky, mnozí si pak i zatančili.
Všichni se shodli, že to bylo velice příjemné
setkání a těší se na další posezení.
(jka)
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Co je nového ve školičce

Vánoční jarmark ve škole

Dana Tůmová, ředitelka MŠ
Ve čtvrtek u nás bylo divadlo s
pohádkou o „ Bábě chřipce“ a všem dětem
se představení líbilo. Těšíme se na měsíc
únor, kdy k nám opět přijede pohádka.
Ve školce máme nyní moc práce, protože
se připravujeme s paní učitelkou k zápisu do
první třídy ZŠ. Kreslíme, vyprávíme si o škole
a učíme se nové básničky a písničky. V
pondělí 26. ledna se půjdeme podívat do
první třídy ZŠ, kde poznáme nové prostředí,
kamarády a paní učitelku. Už se moc těšíme!
Letos je v mateřské škole 26 předškoláků, ale někteří ještě zůstanou ve školce
příští rok, protože jsou hodně nemocní a
nebo mají odklad školní docházky.
Třídy Berušek a Ježečků jsou moc a moc
šikovné, připravují pro své rodiče výstavu
výtvarných prací v celé školce. Děti i paní
učitelky z toho mají velikou radost.
Těšíme se na nové kamarády, kteří
přijdou 25. března k zápisu a prohlédnou si
naší školku. „Můžeme být rádi, že se u nás
stále něco děje…“

Jana Novotná, ředitelka ZŠ
Dne 17.12.2008 se konal
tradiční
školní vánoční jarmark. Na úvod zazpívaly
děti naší školy koledy, aby tak navodily
správnou vánoční náladu. Poté si rodiče
mohli prohlédnout a následně zakoupit
vánoční výrobky našich žáků.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat
všem, kteří vánoční jarmark navštívili a
dobrovolnými příspěvky přispěli škole.
Peníze byly použity na nákup audiovizuálních pomůcek, které zkvalitní výuku
ve třídách.

Inzerce

Zimní halový turnaj v kopané
Zdeněk Týce, TJ Sokol Mukařov
V sobotu dne 17.1. 2009
se mužstvo mužů TJ Sokol
Mukařov zúčastnilo silně
obsazeného turnaje v kopané v překrásné nové hale
v Neveklově na Benešovsku.
Turnaj jsme zahájili porážkou 1:0 s favoritem
turnaje
domácím
mužstvem
Maršovic. V druhém utkání jsme, po prohraném poločase 0:2, zvítězili po zlepšeném
výkonu v druhé půli nad oddílem z Velkých
Popovic celkem 4:2. V dalších zápasech
základní skupiny jsme zvítězili postupně nad
oddílem Sázavy 2:1 a Sedlčan 3:2. V základní skupině jsme se umístili na 2. místě.
Postupový klíč nám určil pro čtvrtfinále
účastníka pražského přeboru mužstvo Sokola Královice. Ve vlastním utkání jsme svého
soupeře překvapili soustředěným výkonem a
zvítězili jsme 2:0. V semifinále turnaje jsme
narazili na pozdějšího vítěze celého turnaje
oddíl Kondrace a prohráli 1:3. Tato porážka
nás nasměrovala na zápas o 3. místo, který
jsme nad Mníškem pod Brdy vyhráli 3:2.
Pod vedením trenérů J. Sedliského a
hrajícího trenéra P. Březiny jsme sehráli
velmi kvalitní zápasy a pořadatelé turnaje
nás ihned pozvali i na příští rok.
Branky: 5x M. Pokorný, 3x P.Březina,
3x T. Hrouda, 2x M. Macháček a 2x M.
Malý. Všem hráčům je třeba poděkovat za
vzornou reprezentaci Sokola Mukařov.
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Hrajte si s vašimi dětmi s námi

Mikulášská nadílka

Jana Šoupalová, Mateřské centrum
Mateřské
centrum
Mukařov-sko
připravuje od února další novinky ve
svém
programu.
Poslední
rozšíření
nabídky od září 2008 se daří realizovat
především díky intenzivnímu zapojení
dalších maminek z Mukařova i Srbína do
našeho
realizačního
týmu
–
další
maminky jsou vítány.

Tak jako v loňském roce se i letos díky
Mateřskému centru sešli malí a velcí v
malém sále mukařovské sokolovny, aby
jim podle jejich zásluh mohl nadělit
Mikuláš s andělem a čertem.

Nyní tak k pravidelné pondělní výtvarce
Kačky pro všechny věkové kategorie (družina
od 16), úternímu cvičení pro chodící i
běhající caparty (malý sál sokolovny rovněž
od 16), středeční herně pro malé i velké
(družina od 9.30, výtvarné potřeby k
dispozici) a čtvrtečnímu cvičení s Kačkou
či Dankou pro děti nad 2 roky (malý sál
sokolovny od 10) přibudou lekce hudební
školičky Yamaha i tanečky nejen pro
holčičky a také cvičení aerobicu pro
maminky, na které si mohou přivést děti s
sebou.
Pro hudební školičku Yamaha i na
tanečky již probíhají registrace (více na webu
www.mcmukarovsko.estranky.cz).
Cvičení
pro maminky bude vždy v úterý od 16.00
hod. ve velkém sále sokolovny, pro děti v té
době bude připravena zábava v malém sále.
Jednou měsíčně přislíbila spolupráci na
cvičení pro maminky Veronika Vaisová.
Děkujeme Veronice a těšíme se, jak si
protáhneme společně tělo nejen na hodinách
pod jejím vedením, ale i na těch ostatních,
kdy nás k vysokým výkonům povede stálice
Mateřského centra Alice.
A pokud se vám nechce zrovna cvičit,
milé maminky, přijďte někdy na náš
Maminec
–
setkávání
maminek v
družině,
vždy třetí
středu
v
měsíci od
osmi
hodin
večer.
Hlídání
dětí
pro
jednou
nechte
na
tatíncích
a
přijďte
si
popovídat a třeba i vyzkoušet nějaké
(ne)tradiční tvořivé techniky.

Už od půl čtvrté se začal pomalu sál
zaplňovat a když po čtvrté hodině do něj
přišli Mikuláš s andělem a čertem, nebylo v
něm skoro k hnutí. Přes třicet dětí v
doprovodu svých rodičů a někdy i prarodičů
přivítalo trojici písničkou a básničkou. Tolik
droboti Mikuláš ani nečekal
Po přivítání začalo rozdávání dárků
jednotlivým dětem. A protože je Mikuláš
nadpřirozená bytost, dobře věděl, že: "Honzík
občas mamince odmlouvá a neuklízí si
oblečení a že Kačenka hezky spí po obědě a
dělí se s kamarády o hračky".
Než se dostalo na všechny, bylo už
po páté hodině. Čert výstražně zařachtal
řetězem, anděl zamával křídly a pak společně s Mikulášem odešli nadělovat dalším
dětem.
(všo)
Inzerce

Profesionální instruktorka aerobicu
Veronika Vaisová
(FISAF)
Pravidelné hodiny
cvičení:
* pondělí od 20 hod.
aerobic
* středa od 17 hod.
cvičení s dětmi
od 8let
* čtvrtek od 20 hod.
aerobic - p-class
* neděle od 10 hod.
aerobic - p-class
Studio Harmonie - Černokostelecká - Říčany
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Inzerce

Poskytování technických služeb

Kalendář Mukařovska
Únor 2009

Poskytujeme:
» Technický servis v oblasti
správy a údržby majetku
- po domluvě 24 hod./denně.
» Stavební servis, opravy vody a
elektroinstalace.
» Úklid po stavbách a rekonstrukcích,
» Údržba zelených ploch a zahrad.

TS

Další spektrum činnosti:
» Úklid obchodních, výstavních a
kulturních center, administrativních
budov, hotelů a ve velké části i
domácností.
» Možnost zajištění strážní služby objektů.

14.

Ples Sportovců
(20.00) Sokolovna
Ples žernovských
hasičů (19:00)
Montgomery
Žernovka - hraje
Blankyt, bohatá tombola
20.- 27. Školní lyžařský výcvikový kurz
Horní Maršov Krkonoše
22. Masopustní neděle (odpoledne u Sokolovny od 2:22 hodin) pořádá Mateřské
centrum Mukařov-sko
28. Tradiční učitelský ples (20:00)
Sokolovna

Březen 2009
2.

Kontakt:

774 588 133 , 777 605 409
Inzerce

B a z é n y

Martin U Z E L

NABÍZÍME:
Bazény
- montované
- "na míru" z DLW fólie i ze skleněné mozaiky
Rekonstrukci betonových bazénů,
Bazénové příslušenství,
Mobilní zastřešení, Sauny
Poradenství, servis a údržbu bazénů
Bazénovou chemii
Tel:

až

20%

724 06 51 61

Doubecká 98
Žernovka
251 62

Klub mladých diváků ZŠ Mukařov
Divadlo v Dlouhé/Tanec v pralese
(balet)
7. Country bál (20:00) Country Ladies
Montgomery Žernovka
9.-13.
Jarní prázdniny - škola
14. Dětský maškarní karneval (14:00)
Sokolovna - pořádá SDH Mukařov
21. Hasičský ples SDH Mukařov (20:00)
Sokolovna
25. Zápis do mateřské školky v
Mukařově (13:00-16:30)
29. Vynášení Morany (od družiny v Příčné
ul. - 10:00) pořádá Mateřské centrum

Duben 2009
Připravujeme 3. ročník divadelního festivalu
Mukařovský Pištěk – 1. nebo 3. sobotu
Změna akcí vyhrazena!

Mistrovské zápasy – kopaná
Sobota 21.3.
15.00 - muži - Všestary – Mukařov
Neděle 22.3.
15.00 - muži - Struhařov B - Mukařov B
Sobota 28.3.
10.15 - žáci - Kamenice - Mukařov
13.00 - muži - Mukařov B - Stř.Skalice B
16.00 – muži - Mukařov – Brazdim

