
Některá ustanovení OZ si ale určitě zaslouží
naši pozornost a tak už v tomto čísle najdete
první vlaštovku z pera předsedkyně sdružení
Mukařov-sko, Marcely Eichnerové, která se
týká pozemkové problematiky.

I nadále však stále platí, že obsahem časopisu
mohou být a měly by být i Vaše náměty,
připomínky nebo stížnosti . Zkrátka, pokud máte
pocit, že by šlo někde něco zlepšit, neváhejte
nám to napsat. . .
Naši pravidelní čtenáři vědí, že i když je časopis
vydávaný sdružením Mukařov-sko, najdete zde
nejen informace z činnosti většiny místních
sdružení, ale především věci týkající se obce a
činnosti obecního úřadu. Nakonec i proto, že
většina současných zastupitelů kandidovala
právě za sdružení Mukařov-sko.

Přeji Vám vážení čtenáři mnoho sil do roku
201 4, co nejkl idnější průběh zbývající části
zimy a nashledanou nad dalšími březno/dubno-
vými stránkami dalšího čísla.
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..tak co nám rok 2014 přinese?
Rudolf Semanský, o.s. Mukařov-sko

Vítám Vás u prvního čísla Mukařov-ska
roku 201 4, vážení čtenáři. Vlivem
hektického období spojeného s koncem
roku 201 3 a začátkem roku nového jsme
nabrali poměrně výrazný skluz v jeho
vydání, ale věřím, že v březnu se podaří
tento skluz srovnat. : -) Už v minulém,
vánočním čísle jsem zmínil, že v tomto roce
čekají nejen naši obec, ale nás všechny
nové výzvy a události, z nichž některé
budou mít dopad na život každého znás a
jiné jsou očekávány vždy spíše určitou
skupinou spoluobčanů, kterých se přímo
týkají.
Mezi ně patří aktual izace územního plánu
obce, kterou by zastupitelstvo mělo schválit
ještě v tomto volebním období, j iž mnohokrát
skloňovaná výstavba regionálního vodovodu,
velmi pravděpodobně nás čeká další přístavba
základní školy, na podzim také další volby,
tentokrát komunální - do zastupitelstev obcí.
Vládu máme po více než třech měsících od
voleb sestavenu, takže žádné jiné - mimořádné
vloby snad v dohledu nejsou.
V určitém smyslu novinkou je také několikrát
zmiňovaný nový občanský zákoník. Nedokážu
posoudit, nakolik je jeho obsah srozumitelný
pro občany, a tak, když jsme uvažovali o tom,že
by Mukařov-sko mělo mít nějakou stálou
rubriku, napadlo nás, že byste možná uvítal i
občasná upozornění na ten který paragraf
nového zákoníku, který může mít dopad přimo
na vás. Samozřejmě nemáme ambice znění
jednotl ivých paragrafů zákona vykládat, to
koneckonců ani nemůžeme.
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První měsíc nového roku je již prakticky za námi a tak je nejvyšší čas zhodnotit rok minulý a nastínit,
jaké že projekty nás čekají v roce 201 4. K tomu aby se daly realizovat, musí být sestaven kvalitní a
vyrovnaný rozpočet, a myslím, že takový se Finančnímu výboru obce i letos podařilo sestavit.
V loňském roce jsme se již od prvních měsíců věnovali dvěma velkým projektům, které svým
rozsahem patrně předčí všechny předchozí novodobé stavby v obci. Je to samozřejmě výstavba
regionálního vodovodu včetně vodojemu, který bude stát na území Svojetic a který umožní
zásobování kvalitní pitnou vodou pro většinu Srbína a dále stavba nové budovy základní školy pro
více než 300 dětí. Mohl bych znovu jmenovat všechny další stavby, které zde v loňském roce
přibyly - několik chodníků, veřejné osvětlení, oprava nájezdu u nákupního střediska, rekonstrukce
vodárny Horka v Žernovce, zprovoznění požárního hydrantu Na Budech, opravy historických
památek, vznik nových naučných stezek, díky příspěvku obce byl také vyměněn kotel v tělocvičně
TJ Sokol Mukařov. Nevyjmenoval bych z hlavy asi vše a ani to není mým záměrem.
Je nezbytné však říci, že vše výše uvedené vzniká průběžně a daří se to realizovat i díky
rozumnému hospodaření obce a dobře sestavenému rozpočtu.

Jednáním s dodavatel i na konci roku se nám pro letošní rok podaři lo zachovat ceny svozu
komunálního odpadu stejné, jako v loňském roce, mírné zvýšení se týká pouze jednoho typu svozu.
Oproti tomu ale každý, kdo využívá i svoz bioodpadu, má oproti loňsku velmi významnou slevu.
Stejně tak zůstaly pro letošní rok zachovány i ceny vodného a stočného, společně s výsledky
elektronické aukce na dodávky energií tak součet těchto nezbytných výdajů všech domácností může
vypadat znatelně přiznivěj i než v loňském roce.
Naproti tomu rozpočet obce se letos bude muset vypořádat s velmi nákladnou výstavbou
regionálního vodovodu, obec sice obdržela dotaci, ale i tak bude muset z vlastních zdrojů
spolufinancovat do této stavby více než deset mil ionů korun. Vedle toho se bude i letos rozšiřovat síť
chodníků v obci, veřejné osvětlení a už na jaře bude přes brod Louňovického potoka konečně
postaven most, který by měl definitivně vyřešit problémy s přejezdem tohoto toku zejména v zimním
období. Všechny tyto akce (a mnoho dalších) bylo nutné do rozpočtu na letošní rok zahrnout a
spočítat vše tak, aby bylo jasné zda jsou nebo nejsou realizovatelné.

Hospodaření obce a přípravou rozpočtu pro letošní rok i následující roky se ale mnohem obsáhlej i
věnuje ve svém příspěvku člen finančního výboru obce Vítek Šoupal.

Předávám mu tedy slovo.

Starosti starosty
Rudolf Semanský, starosta obce Mukařov

Co čekat od rozpočtu obce na rok 2014
Ing. Vít Šoupal, člen Finančního výboru obce, o.s. Mukařov-sko

Někdo by si řekl, rok se s rokem sešel a máme tu opět nový rozpočet obce. Finanční
výbor se však na rozdíl od jiných obecních výborů a komisí neschází jednou ročně, ale
funguje průběžně celý rok. Jeho zasedání jsou svolávána předsedou Patrikem Třeštíkem cca
1 x za 2 měsíce, avšak stanoviska k jednotlivým finančním otázkám dávají jeho členové
několikrát za měsíc. Díky moderním technologiím, jako například internet a Skype je tak
možné, že se jeho jednání účastním například i já, ze 700 km vzdáleného Bonnu.
Na úvod tedy základní údaje týkající se návrhu rozpočtu pro Mukařov, Srbín a Žernovku na rok
201 4. S ohledem na to, že rozpočet je finálně projednáván na zasedání Zastupitelstva obce na konci
ledna, je možné, že se některé položky budou drobně lišit.
Plánované příjmy pro rok 201 4 – 28,7 mil . Kč. Přebytek finanční hotovosti z roku 201 3 – 2,7 mil . Kč.
Příjmy celkem – 31 ,4 mil . Kč. Plánované výdaje pro rok 201 4 – 30,1 mil . Kč, z toho předpokládaný
objem investičních prostředků 1 6,8 mil . Kč.
Co se týče příjmové stránky rozpočtu, j iž v minulém roce se pozitivně projevi la změna
Rozpočtového určení daní (RUD) při jatá Nečasovou vládou, která navýšila koeficient přerozdělení
daní ze státního rozpočtu pro menší obce. Před dvěma lety Obecní zastupitelstvo na návrh
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Finančního výboru rozhodlo o vytvoření tzv. „Fondu budoucnosti“, do kterého jsou ukládány
prostředky získané navýšením koeficientu daně z nemovitosti . Část těchto prostředků bude již
v roce 201 4 využita na některé projekty – viz níže.
Na výdajové a investiční stránce rozpočtu jsou pro rok 201 4 plánovány 2 hlavní investiční akce.
Jednak je to realizace vodovodního přivaděče od Svojetic a přípojek tzv. Region JIH v Srbíně. Tato
akce jistě povede k nepohodlí mnohých z nás kvůli rozkopaným ulicím. Věříme však, že to všichni
přežijeme ve zdraví – zvláště s ohledem na to jak špatná situace s vodou v některých částech
Srbína je. Koneckonců 6 měsíců objížděk budování kruhového objezdu na Budech dnes už také
nikdo ani nevzpomene.
I nadále bude docházek k zlepšování technologie čerpání vody na Žernovce. Projekt Regionu Jih
navíc počítá s protažením vodovodu ze Srbína přes Louňovičky až do Žernovky, ale to bude zřejmě
ještě nějaký rok trvat. Stejně tak obec pokračuje ve snaze o získání dotace na odkanalizování
Srbína a Žernovky. S ohledem na nutnost vybudování nové čistírny odpadních vod se jedná o
investici přesahující 1 00 mil . Kč, kdy je obec nucena čekat na vypsání dotace. Navíc do roku 201 6
bude obec nadále ročně splácet cca 1 ,5 mil . Kč na umoření dluhu za plynofikaci obce na počátku
tisíci letí. Další důležitou akcí je nutné opětovné rozšíření základní školy v Mukařově. Jak se dočtete
v článku starosty Rudolfa Semanského na jiném místě časopisu, i přes pokles porodnosti , který
nastal v České republice v posledních letech, se ten neprojevil na Praze-východ.
V posledních letech se počet narozených dětí v Mukařově, Srbíně a Žernovce sice ustál i l na +/- 30,
ale s ohledem na končící slabší ročníky je nutné školu opět rozšířit. Původní plán na zděnou
přístavbu školy s ohledem na turbulentní celorepublikové politické poměry vzal za své. Došlo tedy
k oprášení plánů na rozšíření kontejnerové přístavby, která by měl navázat na již stávající 4
kontejnerové třídy, real izované v létě 2009 pod vedením místostarosty Ing. Jana Kašpara. Obec
Mukařov přispěje na rozšíření školy 20%, zbytek uhradí okolní obce.
Snaha o získání dotace na zděnou přístavbu, která se měla stavět j iž letos ale nepolevuje. Vhodné
dotační tituly zatím ale nejsou na obzoru.
Výrazného navýšení se dočká kapitola oprav ulic a si lnic, která počítá s 1 ,5 mil Kč. Dále bude také
pokračovat propojování obcí chodníky a stezkami. V plánu je stezka „Žernovka 2“ – tj . prodloužení
až na Horka. Obnovy by se měly dočkat také staré dlaždicové chodníky jak v Mukařově, tak
v Srbíně. V neposlední řadě by měly být zpracovány etapovité projekty pro chodníky podél
Českobrodské na Žernovce.
Přes mil ion korun vydá obec na veřejné osvětlení – jeho provoz a obnovu. Polovina z této částky
půjde na rozšíření osvětlení do dalších lokalit jako jsou Vysoká, Do Podkovy, Vodní ul ice. Za sběr a
svoz odpadů vydá obec v roce 201 4 přes 2 mil iony korun. V plánu je opět jarní a podzimní sběr
velkoobjemového a nebezpečného odpadu. V neposlední řadě se opět otevřela diskuse o
separátním třídění přímo v domácnostech (papír, plasty …) ať už do separátních popelnic či pytlů,
tak jak to dělají v některých jiných obcích, či městech. Systém kontejnerových stání byl v minulosti
opakovaně rozšiřován, avšak nepořádek, který u nich někteří „sousedé“ pravidelně vytvářejí a jeho
každotýdenní úkl id obecním zaměstnanci stojí za zamyšlení.
Stále jsem se nevzdali myšlenky na rozšíření hřbitova do prostoru za kostelem. S ohledem na stále
nedořešené církevní restituce, není j isté, zda se tato akce v roce 201 4 stihne. Rádi bychom také
započali s odbahněním srbínského rybníka, na které by v následujících letech mělo navázat jeho
rekonstrukce. V plánu je také další výsadba stromů, alejí a jej ich obnova.
Obec také pomáhá s rozvojem vybavení hasičských družstev v Mukařově i na Žernovce stejně tak
jako přispívá jej ich občanským sdružením na fungování kroužků pro mládež. TJ Sokol Mukařov by
měl z příspěvku obce v roce 201 3 například mimo jiné postavit nové střídačky, po té, co obec v roce
201 3 výraznou měrou přispěla na výměnu kotle v sokolovně.
Co říci závěrem, jako jeden z hlavních úkolů stojí před zastupitelstvem obce dokončení územního
plánu, který by měl zajistit územní kompaktnost, provázanost a kodifikuje tol ik potřebné služby a
rozvojové zóny pro stále se rozrůstající Mukařovsko.
Investičních akcí, které by bylo třeba realizovat, nebo bude ještě třeba, máme v zásobě víc než dost.
Kdo by měl zájem, může najít finální schválený rozpočet spolu s dokumentem „Místní plán obnovy
vesnice“ na webu obce.

Úspěšný start do nového roku přeje

Vítek Šoupal



§§§ S novým rokem i nový občanský zákoník...
Ing. Marcela Eichnerová, předsedkyně o.s. Mukařov-sko

Určitě každý zaznamenal informaci o novém občanském zákoníku (OZ), který vstoupil v platnost
k 1 .1 .201 4. Původní zákon č. 40/1 964 Sb. se tak mění na 89/201 2 Sb. , který zásadně zasáhne do
našeho právního života. V podstatě se jedná o nejširší přepracování a úpravu občanského zákona
od roku 1 964, i když byl do této doby mnohokrát novelizován.
Nový OZ nalezl inspiraci převážně v zahraničních úpravách, a to především v zákoníku rakouském,
německém, švýcarském, italském a nizozemském. Základní myšlenka úpravy však vychází
z vládního návrhu OZ bývalého Československa z r. 1 937, který nebyl nikdy schválen díky
událostem následujícím po mnichovské dohodě. Důvodem bylo tak vytvořit zákoník vycházející z
moderního evropského myšlení a evropských práv. Nově tak zavádí dosud nepoužívané různé
názvy a instituty (např. dědická smlouva, pacht a pachtovní smlouva. . . ) a navrací se k některým
legislativním textům a výrazům, které byly užívány v polovině minulého století (např. namísto
půjčky bude nově užíván výraz zápůjčka, způsobilost k právním úkonům je nahrazeno výrazem
svéprávnost nebo v případě úvěru namísto dlužník a věřitel , úvěrovaný a úvěrující, apod.), leckteré
výrazy jsou i dosti archaické.
Výběr několika zásadních změn v OZ, které se mohou dotknout většiny z nás: zvíře není věc
nabytí svéprávnosti emancipací (j iž od 1 6 let věku) zřeknutí se dědictví (předem ve smlouvě se
zůstavitelem) dědicové (dědické skupiny pro dědení ze zákona jsou rozšířeny ze 4 na 6, což tak má
zajistit, aby pozůstalost zůstala pokud možno v okruhu nejbl ižších odkaz /odkazovník (j iž bude
možné „přenechat“ komukoliv odkaz) nepominutelný dědic (úprava výše zákonných podílů
nezleti lých a zleti lých potomků) dluhy dědictví (dluhy zemřelého budou dědicové nově muset zaplatit
v plné výši, v současnosti pouze do výše zděděného majetku) faktický nájem, stanovena maximální
výše kauce nájmu stavba součástí pozemku - nově OZ stanoví, že „součástí pozemku je prostor
nad povrchem i pod povrchem, stavby zřízené na pozemku i j iná zařízení s výjimkou staveb
dočasných, včetně toho, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech.“ V praxi to pak bude
znamenat, že pokud stavba i pozemek budou mít stejného vlastníka, nebude se již jednat o dvě
samostatné věci, bude tudíž možno disponovat pouze s pozemkem vč. staveb na něm umístěných
jako jednoho celku, vyjma tzv. dočasných staveb. Jestl iže však dnem účinnosti tohoto zákona bude
vlastník pozemku odlišný, jak vlastník stavby, automaticky mají vůči sobě předkupní právo. Pokud
tedy vlastník pozemku bude chtít pozemek prodat, musí nejdříve nabídnout pozemek vlastníkovi
stavby a naopak. Protože toto je převratná změna, které se dotkne každého vlastníka nemovitosti ,
tak to bylo jen velice stručné vysvětlení.
Ustanovení nového OZ se také promítá do daňových předpisů, např. daně z převodu nemovitosti ,
kdy nově návrh zákona také umožňuje smluvním stranám po aktivní dohodě zvolit si poplatníkem
kupujícího, který v takovém případě nebude ručitelem.
Možná jen pro zajímavost bych ráda doplni la, že s ohledem na nový Občanský zákoník došlo i ke
změně v jednacím řádu Zastupitelstva obce Mukařov. Důvodem je fakt, že nový právní předpis
stanovuje přímou odpovědnost každého zastupitele za své rozhodnutí, tedy i hlasování a to dokonce
ručením za vzniklou škodu až do výše hodnoty svého majetku. Proto se na lednovém zasedání
při jala výše uvedená úprava, a v každém zápisu zastupitelstva bude možné dohledat, jak který
zastupitel jmenovitě hlasoval.
Skutečností je, že nový OZ je nejrozsáhlejším právním předpisem poslední doby s obrovským
počtem změn ve všech oblastech občanského práva. Zatím se k němu staví dosti opatrně i
právnická veřejnost. Co nám přinese, ukáže čas, a to i vzhledem k tomu, že podle informací se již
nějakou dobu připravuje v některých paragrafech úprava jeho znění.
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Vánoční setkání seniorů
Alena Semanská, o.s. Mukařov-sko,

kulturní a školský výbor

Tak jako každý rok v adventním čase,
konalo se i třetí prosincovou neděli před-
vánoční posezení seniorů v Restauraci U
Kostela v Mukařově.
Hostů se na této tradiční akci nakonec sešlo
téměř padesát. Obecní úřad pro tuto akci
zaj išťuje nejen sál v uvedené restauraci, ale
také občerstvení a především živou hudbu,
která hrála k poslechu a tanci celé odpoledne a
večer. Uvodního slova a přivítání hostů se ujal
starosta obce, poděkoval za účast a popřál
všem příjemnou zábavu.

Jsem ráda, že se předvánočního setkání
nakonec účastni lo tol ik našich seniorů -
uspořádání takovéto akce nás může těšit, jen
když má odezvu. Pro obecní úřad je to jedna z
možností, jak vyjádřit i starším spoluobčanům,
že o nich víme a že jsme rádi že jsou mezi
námi, u nás, v naší obci. Děkuji tímto všem
kteří se na přípravě akce podílel i a samozřejmě
i těm, kdo si našel čas a přišel se na toto
předvánoční setkání povatit s námi.

Jak dál s naší školou?
Rudolf Semanský,

místopředseda o.s. Mukařov-sko, starosta obce

Vždy, když se blíží termín zápisu dětí do
základní školy, ptají se rodiče budoucích
prvňáčků, jak je to s kapacitou místní školy.
Koho se tato problematika týká, ví, že do naší
školy chodí děti nejen z Mukařova, Srbína a
Žernovky, ale také z Babic, Doubku, Klokočné,
Louňovic, Svojetic, Štíhl ic a Tehovce, a
například z Doubravčic, Struhařova, Vyžlovky a
nebo třeba Zvánovic.
Už je to pět let, kdy byla za finančního přispění
obcí Babice, Doubek, Louňovice, Tehovec,
Svojetice a Štíhl ice postavena kontejnerová
přístavba, díky níž jsme několik let zvládali
nápor nových žáků uspokojit.
Poměr mukařovských žáků je cca 40% a oproti
60% „přespolních“. Výhodou pro mukařovské
může být i to, že ředitel školy má povinnost
přednostně při jmout děti ze zřizovatelské obce,
tedy Mukařova (Mukařov, Srbín, Žernovka),
ovšem dle mého názoru nelze přehlížet nejen
historickou spádovost okolních obcí, ale ani
určitou morální povinnost řešit kapacitu školy i
se starosty těch obcí, kteří se odpovědně staví
k problému. Výsledkem jednání je dohoda
společného postupu a financování přístavby, ať
j iž formou v minulosti využitých kontejnerů,
nebo klasickou zděnou budovou ve stávajícím
areálu školy.
Jak víte, obec Mukařov má připraven kompletní
projekt stavby nové budovy pro cca 300 žáků,
na kterém se finančně podílí výše uvedené
spádové obce (mezi něž byla zařazena i obec
Klokočná), jeho realizace se ale neobejde bez
„finanční injekce“ z některého z připravovaných
nebo očekávaných dotačních titulů.
Zápis však probíhá začátkem února a situaci je
nutné řešit už pro školní rok 201 4/201 5.
S obcemi Babice, Doubek, Klokočná, Lou-
ňovice, Svojetice, Štíhl ice a Tehovec jsme se
tak dohodli na společném financování přístavby
formou kontejnerů ještě v letošním roce, která
prozatím vyřeší nejpalčivější problém se žáky
prvních tříd.

Velmi bych si přál, aby se nám podaři lo na
projekt přístavby pro cca 300 žáků získat
dotační prostředky, neboť bychom tak značně
zmírni l i starosti nejen starostů některých obcí,
ale zejména rodičů dětí, které v těchto obcích
žijí.

RS
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Hasiči Mukařov – co nás ještě v  roce
2013 potkalo a co nás čeká?

Michal Pokorný, starosta SDH Mukařov

Máme tu nový rok 201 4 a s ním první číslo
Mukařovska. Dnes bych Vás chtěl seznámit
nejen s tím, co nás ještě od posledního
listopadového čísla potkalo v roce 201 3, ale
také se s vámi podělit o termíny
plánovaných akcí v počátku roku 201 4.
6.1 2.201 3 Zásah – polom Srbín
Větrné počasí se nevyhnulo ani naší obci. Dne
6.1 2.201 3 v 1 6:06 byla jednotka povolána k
technické pomoci. Likvidaci vyvráceného
stromu, který spadl na hospodářskou stavbu.
Jednalo se o borovici délky cca 1 2 metrů.
S ohledem na to, jak byl strom „zavěšen“ bylo
nutné postupovat s velkou opatrností.
Postupným odřezáváním jsme celý vývrat
úspěšně zlikvidovali a vráti l i se zpět na
základnu.
1 7.1 2.201 3 Vánoční besídka mladých hasičů
Poslední předvánoční schůzka mladých hasičů
byla poněkud neobvyklá. S ohledem na blížící
se vánoce, byla celá schůzka naladěna do
„svátěčna“ Děti ozdobily stromeček ozdobami,
které samy vyráběly. Každý přinesl nějaké to
cukroví z domova a tak zbývalo vánoční
atmosféru doladit vánočními koledami, které si
děti společně zazpívaly.
21 .1 2.201 3 Zásah–požár kontejnerů Mukařov
Jednotka byla povolána k požáru kontejneru na
papír stojícího v ulici Obecní. Díky včasnému
zásahu spoluobčanů došlo ke zpomalení hoření
před naším příjezdem. Jednotka provedla
l ikvidaci požáru tlakovou vodou. Celkově došlo
„jen“ k poškození jednoho kusu kontejneru a
ostatní okolní kontejnery byly uchráněny.
24.1 2.201 3 Zásah – požár strom Louňovice
Na štědrý den byl naší jednotce vyhlášen výjezd
k požáru borovice v blízkosti chaty v obci
Louňovice. Výjezd byl vyhlášen v 20:1 8 hodin,
kdy si většina z nás užívala rozbalování dárků.
Požár byl způsoben nedbalostí osob při
používání zábavné pyrotechniky.

Plánované akce pro nadcházející období:
11 .01 .201 3 Valná hromada SDH Mukařov
08.02.201 4 Dětský maškarní karneval
22.03.201 4 Hasičský maškarní bál
27.03.201 4 Okrskový hasičský ples

Závěrem mi dovolte popřát všem pevné
zdraví, hodně štěstí a úspěšný rok 201 4.

Michal Pokorný
s

tarosta SDH Mukařov

Z činosti Divadelního spolku DIPONA
Josef Pšenička, Mukařov

Divadelní spolek DIPONA asi není nutné
divadelním příznivcům v našich obcích
představovat. V současné době, díky
pochopení obce Louňovice a majitele hotelu Sv.
Hubert působíme na nově zařízené scéně v
Louňovicích. Starostou obce Louňovice a
novým majitelem hotelu Sv. Hubet nám, tedy
souboru DIPONA bylo totiž nabídnuto vrátit
divadlo do sálu hotelu, kde divadlo existovalo
do roku 1 960. 2.1 1 . se zde uskutečnilo po 53
letech divadelní představení.
Zcela vyprodanému sálu se dětským divákům
představil divadelní soubor SVATOPLUK z
Benešova.
Na rok 201 4 plánujeme hrát pro děti dvakrát do
měsíce. Dramaturgický plán je připravem na
leden - březen 201 4 a jeho program neleznete
níže.
Vzhledem k tomu, že postavavená scéna
splňuje svým technickým vybavením divadelní
parametry, není nutné scénu uklízet a zase
před produkcí stavět, prostory jsou pro divadlo
plně funkční (šatna, pokladna, jeviště). Myslím,
že je úplně jedno, zda tato scéna je nebo není
na území naší obce. Zájemci o některé z
představení si j istě najdou čas ať jsou z naší,
nebo některé z okolních obcí.
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Zkušený řemeslník nabízí

služby a opravy v domácnosti

Volejte tel.: 608 802 019

Kalendářakcí

7.2. 201 4, pátek
Školský pleS
pořádá ZDŠ Mukařov
velký sál TJ Sokol Mukařov

8.2.201 4, sobota
Dětský maškarní bál,
pořádá SDH Mukařov
velký sál TJ Sokol Mukařov

8.2.201 4, sobota
Hasičský ples,
pořádá SDH Žernovka
Restaurace Montgomery Žernovka

22.2. 201 4, sobota
Sportovní ples
pořádá TJ Sokol Mukařov
velký sál TJ Sokol Mukařov
vstupné 100,- Kč - bohatá tombola

22.3.201 4, sobota
Hasičský maškarní bál
pořádá SDH Mukařov
velký sál TJ Sokol Mukařov

27.03.201 4
Okrskový hasičský ples
pořádá OSH Praha-východ
velký sál TJ Sokol Mukařov

KalendářMukařovska

Blahopřejeme našim občanům ,
kteří v lednu a únoru slaví
významné životní jubileum

**********
Pokorný Miroslav Mukařov,
1 . ledna
Srpová Stanislava Mukařov,
3. ledna
Tučmandlová Alena Srbín,
6. ledna
Meisterová Alena Srbín,
9. ledna
Brychtová Božena Srbín,
1 0. ledna
Pištěková Věra Mukařov,
11 . ledna
Kolandová-Kubelová B. Mukařov,
1 5. ledna

**********
Jaňová Marie Mukařov,
5. února
Syptáková Marie Žernovka,
1 5. února
Budský František Mukařov,
1 6. února
Václavíčková Jaroslava Srbín,
28. února
Breburdová Marie Mukařov,
20. února
Kedles Jiří Mukařov,
20. února
Nemrava Jiří Srbín,
23. února
Kotek Jiří Mukařov,
26. února
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