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Mukařov-sko na své náklady, nebo zcela
nezištně dobrovolnickou prací.
Je možná symbolické, že dnes, po deseti
letech, se po vyhrocených povolebních
debatách ohledně způsobu informování Vás,
občanů, rozhodlo sdružení Mukařov-sko se
bez finančního příspěvku obce do budoucna
obejít a tisk časopisu zajišťovat z
dobrovolných příspěvků. Jedním z důvodů je
nechuť trávit čas na každém zasedání
zastupitelstva nekonečnými debatami o tom,
zda se to, co píšeme, může někoho
dotknout, nebo ovlivnit výsledky voleb.
Dalším důvodem je, že patrně v brzké době
vznikne nový Obecní zpravodaj, který
nebude mít v názvu slovo Mukařov-sko, a
který bude přinášet Vám, občanům
především informace o činnosti obecního
úřadu v míře vyšší, než umožňoval rozsah
tohoto našeho Mukařov-ska. Na četné
dotazy tedy odpovídáme, že časopis
Mukařov-sko rozhodně nekončí, jen jeho
obsah se od příštího čísla mírně změní.
Závěrem mi dovolte, abychom Vám se do
roku 201 5 popřáli vše dobré,a ať je pro
Vás tento rok úspěšný a příznivý.

Mukařov-sko již deset let s Vámi
Ing. Marcela Eichnerová,

předsedkyně o.s. Mukařov-sko

Vážení čtenáři,
píše se rok 201 5 a dvouměsíčník
Mukařov-sko tímto číslem vstupuje již do
desátého ročníku. Ano, uteklo to
neuvěřitelně, naše obec se postupně
mění, ale dvouměsíčník Mukařov-sko
zůstává nadále s Vámi, aby Vám přinášel
informace z místa, kde společně žijeme...
A hned v době svého vzniku - právě před

deseti lety, tedy v roce 2006, musel náš
dvouměsíčník bojovat o právo na existenci, i
když jen proto, že podával informace tak, jak
jsou. Stal se tak někomu pověstným trnem v
oku a jeho tehdejší zakladatel Vítek Šoupal
společně s Rudou Semanským museli čel it
udání a dokonce pokutě za to, že časopis
nebyl tehdy řádně zaregistrován u
Ministerstva kultury. Od té doby uplynulo
mnoho let a dvouměsíčník Mukařov-sko se
stal nejen pravidelným informačním
věstníkem o dění kolem nás, který je
distribuován zdarma do všech domácností,
ale přinášel také informace z obecního
úřadu.
Z tohoto důvodu byl také v minulosti
zastupitelstvem schválen (a to každoročně, v
rámci schvalování rozpočtu obce) finanční
příspěvek, který zhruba pokrýval náklady na
tisk. Je však třeba říci, že tato částka byla
původně příspěvkem na činnost sdružení, a
v různé výši j i dostávají všechna sdružení,
která se aktivně zapojují do činnosti v obci.
Naše sdružení se rozhodlo příspěvek využít
na tisk časopisu Mukařov-sko. Navíc další
činnosit, tedy vlastní psaní článků, sestavení
časopisu a jeho distribuci zaj išťovalo
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Starosti starosty
Rudolf Semanský, místopředseda o.s. Mukařov-sko

Je to až k neuvěření, ale již desátým rokem mám tu čest k Vám promlouvat z tohoto
místa našeho/Vašeho časopisu v rubrice "starosti starosty". Těch deset let uteklo jako
voda a když se ohlédneme zpět, musíme konstatovat, že se mnoho věcí změnilo. Snad
se dá i říci, že převážná většina z nich k lepšímu. Jak se říká, změna je život a tak se
určité změny po letech dočká i dvouměsíčník Mukařov-sko, který po celé desetiletí
přinášel informace o dění v obci, seznamovali jsme Vás na jeho stránkách se vším, co
jsme považovali za důležité, a prostor byl dáván každému, kdo o to projevil zájem.
Přesto se ihned po volbách a prakticky i první tři po sobě jdoucí zasedání zastupitelstva zdálo,
že nejdůležitějším tématem a nejvyšší prioritou je vznik nového obecního zpravodaje, který
nebude mít stejný název jako naše občanské sdružení. Protože se domníváme, že v obci a na
zasedáních zastupitelstva je třeba řešit i důležitější věci, vznik nového obecního zpravodaje
byl nakonec odsouhlasen a tak je více než pravděpodobné, že v letošním roce se s touto
rubrikou v časopise Mukařov-sko setkáváme naposledy, neboť j i převezme nově vzniklý
obecní zpravodaj.

Nyní se již ale pojďme věnovat tématům, kterým je tato rubrika určena. Rád bych se ještě v
úvodu vráti l k slavnostnímu rozsvěcení vánočního stromu na návsi v Mukařově, spojeném s
výstavou betlémů a poděkoval všem, kteří se na přípravě této akce podílel i , ať j iž to byli
jednotl ivci, nebo místní sdružení a organizace. Příprav a pomoci s touto akcí se poprvé
účastni l i i zástupci Charitního domova v Mukařově, za což jim samozřejmě patří velký dík.
Fotoreportáž ze slavnostního rozsvěcení najdete uvnitř čísla.
A nyní si pojďme říci, jaké že "starosti" a úkoly nás se začátkem nového roku čekají a
samozřejmě i co může zajímat Vás, naše občany.
Každoročně v lednu předkládá Finanční výbor obce zastupitelstvu ke schválení rozpočet, který
je klíčovým dokumentem pro hospodaření obce a její výdaje, ať j iž ty nezbytné a
nevyhnutelné, nebo ty, které jsou určeny k realizaci nejrůznějších staveb a projektů. Velmi
pozitivně hodnotím fakt, že i přes poměrně napjatý rozpočet, ve kterém bylo nutno zajistit
především financování stavby školy a vodovodu se Finanční výbor složený se zástupců všech
volebních uskupení velmi odpovědně věnoval jeho přípravě a díky tomuto úsilí a spolupráci
mohl být rozpočet na lednovém zasedání jednomyslně schválen.
Bl ižší informace k přípravě rozpočtu si můžete přečíst v samostatném článku místostarosty
Přemka Zimy na vedlejší stránce.

Důležitou informací jistě je, že i v letošním roce budou známky na popelnice roku 201 4
platit až do 28. února. Poté však již nádoby se starými známkami nebudou vyváženy a je
nutno vylepit známky nové, platné pro rok 201 5. Pro letošní rok jsme se rozhodli pro vstřícnější
variantu, kdy Vám všem, kteří jste zaregistrováni, při jdou příslušné známky poštou společně s
výzvou k platbě. Známku je pak třeba uhradit nejpozději do 31 . března 201 5, po tomto datu
nejen, že budou nádoby s nezaplacenou známkou zabaveny, ale obec přistoupí k vymáhání
neuhrazené částky zvýšené o penále!
Věříme také, že uvítáte změnu provozní doby sběrného dvora na elektorodpad, která bude od
4. února každou středu od 11 - 1 8 hodin . Další služba, kterou připravujeme v jarních
měsících je obsluha sběrného dvora na bioodpad v Srbíně na Čapiku, který bude rovněž
otevřen ve středu od 11 - 1 8 hodin a rozšíří tak možnosti ekologické likvidace bioodpadu.

Více se do této rubriky dnes nevejde, a tak Vám přeji závěrem vše dobré v roce 201 5, ať se
potkáváme ve zdraví a ať se Vám daří vše dobré, co si přejete. Nashledanou nad dalšími
řádky na stránkách obecního zpravodaje.

Váš starosta
Rudolf Semanský
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Návrh rozpočtu obce pro rok 201 5
Ing. Přemysl Zima, o.s. Mukařov-sko

Vážený čtenáři, v tomto příspěvku se pokusím blíže popsat návrh rozpočtu obce na
letošní rok. Jako i v předchozích letech obec vstupuje do nového roku s rozpočtovým
provizoriem, které sice do doby schválení rozpočtu obec omezuje v investičních
výdajích, ale na druhou stranu umožňuje přesné plánování rozpočtu na základě
reálných stavů na bankovních účtech a dalších skutečností minulého roku.

Letošní rozpočet je oproti letům předchozím velmi vysoký jak na příjmové, tak výdajové
stránce. Příčinou toho je dokončení dvou velkých investic – výstavba vodovodu Region j ih I I I .
etapa 1 . část, dotovaná z Operačního programu Životní prostředí Státního fondu
životního prostředí ČR, a výstavba nové budovy ZŠ Mukařov (včetně propojení stávající
budovy školy a jídelny), dotované z programu Podpora rozvoje a obnovy materiálně
technické základny regionálních škol v okolí velkých měst Ministerstva financí ČR.
Ani tak ovšem neleží celé břímě kofinancování pouze na naší obci, neboť významnou část
finančních prostředků na úhradu vlastních zdrojů na stavbu vodovodu obci poskytuje Svazek
obcí Region j ih. Stejně tak u školy se na financování vlastních zdrojů budou podílet okolní
obce, které tvoří spádový obvod ZŠ Mukařov. Zde je poskytnutí financování z větší části zatím
ještě v jednání, neboť do přípravy vstoupily na podzim komunální volby, a přestože nová
zastupitelstva spádových obcí byla s návrhem smlouvy o spolufinancování seznámena již v
l istopadu, jednání o podpisu smlouvy o spolufinancování nejsou dokončena. Z tohoto důvodu
je na vykrytí prozatím nezasmluvněných prostředků od obcí v návrhu rozpočtu použita finanční
rezerva z Fondu obnovy a rozvoje obce. Po podepsání smluv o spolufinancování bude
rozpočet podroben úpravě, kdy rezerva bude z rozpočtu vyjmuta a nahrazena příjmy ze smluv
o spolufinancování. Tolik na vysvětlení nejkritičtějšího místa rozpočtu, které při plánování dalo
opravdu zabrat.
V projektech rozpočtu najdete ovšem i další výdaje, které se podaři lo vměstnat do napnutých
mezí i přesto, že obec masivně investuje obě výše zmíněné investice. Především zároveň
splácí své nasmlouvané závazky z předchozích let, ke kterým přibyl letos nově úvěr čerpaný v
roce 201 4 na počáteční fázi výstavby vodovodu.
Z větších projektů je v plánu například dokončení generální opravy hasičského vozu
pro žernovskou jednotku, intenzifikace mukařovské čistírny odpadních vod, či další
pokračování výstavby chodníků v Žernovce a v Srbíně.
Z dotačních titulů bychom rádi čerpali prostředky na obnovu komunální techniky, nebo
stavební úpravy a osvětlení přechodů pro chodce. Velký projekt pro dotaci, který se stále
zatím nepodaři lo 1 00% připravit k realizaci z důvodu neuzavřených církevních restitucí je
rekonstrukce ulic Obecní, Tyršova, Příčná, kde také postrádáme souhlasy ŘSD i několika
soukromých osob pro získání stavebního povolení. Ve fázi stavebního řízení se nyní nachází
také projekt na rozšíření vodovodní sítě, s jehož podáním na dotaci uvažujeme ihned po
dostavbě současné etapy.
Na příjmové stránce se již v loňském roce plně projevi l vl iv nového rozpočtového určení daní,
které do rozpočtu naší obce přináší zhruba o 6 mil ionů korun za rok více. Také proto i přes
probíhající investice je součástí rozpočtu i odvod financí do fondu obnovy a rozvoje obce,
který ke konci roku 201 4 vykazuje zůstatek ve výši přes 8,1 mil ionu. Rozpočet také
samozřejmě počítá s běžnou operativou a jak je dobrým zvykem obsahuje ještě rozpočtovou
rezervu ve výši 1 mil Kč na nepředvídané výdaje.

Držte nám palce, ať se nám pokud možno vyhnou, to samé přeji i já Vám v novém roce.
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Předjarní zelená ochutnávka
Kateřina Budínová, o.s. Mukařov-sko

Stejně jako všichni, už se také těším na jaro. Smíření, že sníh stejně asi nepřijde,
vyvolává silnější pocit, že jaro může klidně přijít. Abychom vám to čekání zpříjemnili,
připravila pro vás obec společně s naším sdružením (ve spolupráci se školou) malý
seminář (přednášku). Tématem bude mimo jiné seznámení se s fungováním projektu Přírodní
zahrada v ČR, co to jsou ukázkové přírodní zahrady a kde je možné je navštívit. Jak taková
ukázková vesnice vznikla, co to je zahradní turistika, využití principů přírodního zahradničení ve
veřejné zeleni, možnosti a způsoby péče. Jak vidíte téma je široké a máte možnost se v diskusní
části také zapojit svými dotazy k těmto zajímavým zeleným tématům. Paní přednášející nám
přiveze přímo z tiskárny krásnou knihu 1 00 tipů pro zahradu. Protože jsem měla možnost získat
před časem ze sdružení Přírodní zahrada (ve spolupráci s rakouskou stranou) netradiční
dvouletý kalendář se zahradní tématikou, věřím, že i tato kniha vás osloví.
Co se týká zahradní turistiky, tam jsme na startu, informace, které všichni získáme, bychom
mohli pak společně využít při organizování podobného zájezdu v naší vesnici. Stále kolem sebe
slýchávám, že není na nic čas. Pojďme tedy zkusit se zapojit do podobných akcí. Přestože je
tato přednáška jakousi vlaštovkou v našich končinách a je na vás, jak si s novými informacemi
stran zeleného rozvoje naší vesnice poradíte.
Pokud mám citovat z příručky sdružení Přírodních zahrad pak „cílem projektu je propagace
produktu zahradní turistiky a ekoturistiky jako jednoho z druhů šetrného cestovního ruchu. Dojde
k rozšíření sítě ukázkových přírodních zahrad
mimo příhraniční regiony a tím k posílení
zázemí pro zahradní turistiku. Šetrný způsob
turistiky je takový, který přiměje návštěvníka
maximálně využít potenciál jednoho místa a
jeho blízkého okolí dosažitelného pěšky, na
kole, veřejnou dopravou. Realizací projektu
bude lépe využit potenciál certifikovaných
"Ukázkových přírodních zahrad". Některé
zahrady jsou u ubytovacího zařízení, j iné jsou
součástí kulturní památky nebo i součástí
veřejné zeleně.
Ve Výboru pro životní prostředí se tímto
tématem budeme trochu zabývat, a jakmile si
informace utřídíme, budu vás ráda informovat,
zda je reálné podobné akce organizovat.
Možná, že právě někdo z vás by rád obdržel
certifikaci Přírodní zahrada i u nás ve
vesniciLmít svoji malou zelenou radost.
Závěrem bych vás všechny milovníky
zahrádek, zahrad, parků a přírody pozvat na
Přednášku o přírodních zahradách a veřejné
zeleni. V kalendáři si prosím zaškrtněte termín
– 20. 2. od 1 6 hodin ve školní jídelně ZŠ
Mukařov. Vstupné je zdarma.



– dvouměsíčník pro Mukařov, Srbín a Žernovku – 1/2015 Strana 5

1 1 . ročník dětské pěvecké soutěže o Mukařovskou Hvězdu hvězd
Dr. Jana Novotná, ředitelka ZŠ Mukařov

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Poslední listopadovou sobotu roku 201 4 se konal již 11 . ročník
dětské pěvecké soutěže o Mukařovskou Hvězdu hvězd. Soutěž je již
tradičně určena dětem od 6 do 1 5 let, které soutěží ve třech
kategoriích:

1 . kategorie patří dětem od 6 do 1 0 let
2. kategorie pro děti od 11 do 1 5 let

3. kategorie dvojic - dvojice utvořené dětmi bez ohledu na věk

Malí i větší zpěváci soutěží s českými písněmi, s jej ichž výběrem jim pomáhá p. uč. Kateřina
Dinová a p. Jana Lipková, která j iž několikátým rokem všechny děti doprovází na klavír.
Děti tyto písně nacvičují pár týdnů předem v rámci výuky. Ty, které soutěží, projdou výběrem
třídních kol. V letošním roce kvalitu vystoupení posuzovala pětičlenná porota. Rozhodování
bylo velmi těžké, protože všechny děti zasluhují obdiv za to, že se dokážou postavit před plné
hlediště.
Letošní rok byl zajímavý tím, že soutěž
sledovala regionální televize Regina, která
také natočila rozhovory s organizátory,
zástupci poroty, dětmi i dvěma vítězkami
z minulých let. Jsme zvědaví, jak celá
reportáž dopadne.
Soutěž by se nemohla konat bez sponzorů.
Za jej ich příspěvky se dětem pořizují odměny,
a to nejen pro vítěze, ale pro všechny
účastníky. Největším sponzorem je Obec
Mukařov. Mezi další významné sponzory patří
rodiče žáků školy a také některé z místních

Mateřské centrum Mukařov-sko stále žije
Helena Vlnařová, MC Mukařov-sko

MC Mukařovsko založilo v roce 2007 občanské sdružení Mukařov-sko a od té doby se
ho daří díky podpoře obecního úřadu udržovat stále aktivní. Za osm let fungování se
podaři lo místním, ale i „přespolním“ rodinám s malými dětmi nabídnout bohatý program. Náplň
kroužků i rozsah kroužků se postupně mění podle poptávky i možností organizátorů, dveře
MCM ale zůstávají stále otevřeny pro děti, jej ich maminky i tatínky. To potvrzují i čísla – v roce
201 4 jsme se sešli přesně 77 krát a pravidelné kroužky navštěvovalo 32 dětí.
Herna sídlí v budově družiny v Příčné ulici – při jďte se také podívat!

Program:
* Každé pondělí od 1 0 do 1 2 hod. veselé cvičení pro malé děti.
* Každá středa od 1 6.30 do 1 8 hod. výtvarka.
Tyto kroužky jsou volně přístupné a nemusíte se předem objednávat.
* V úterý, středu a ve čtvrtek se v herně koná Blok kreativních kroužků pro děti od 3-5 let. Na tyto
kroužky se musíte předem objednat. Více informací na alenazer@seznam.cz, tel: 776 233 334

firem. My moc děkujeme za jej ich dary, bez nich by tato soutěž nebyla to, co je.
Absolutní vítězkou ročníku 201 4 se stala slečna Vendula Indrová s písní Křídla z mýdla.
My nejen jí, ale všem zúčastněným moc gratulujeme a už nyní se těšíme na další ročník této
tradiční pěvecké soutěže.
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Advent v  mateřské školce Mukařov
Mgr. Zuzana Tůmová, Mgr. Jana Valentíková

Adventní dobu jsme zahájil i
zdobením vánočního stromu před
obecním úřadem, na který každé
dítě vyrobilo svou ozdobičku.
Na pozvání milé paní knihovnice
jsme navštívili kouzelnou výstavu
betlémů, která se dětem velice líbila.
Letos jich opravdu přibylo a díky
množství světýlek i hezkému
výkladu paní knihovnice jsme se
vánočně naladili .
Pátého prosince – jako již tradičně –

přišel za dětmi Mikuláš i se svým

Nejhodnější děti „na okrese“
Helena Vlnařová, MC Mukařov-sko

Ve velkém sále mukařovské sokolovny se uskutečnila tradiční Mikulášská besídka.
Pro děti byly připraveny dílničky – každý si mohl vyrobit vánoční hvězdu z barevných
papírů a nechybělo oblíbené zdobení perníčků barevnými bonbónky. Čekání na
Mikuláše si děti krátily dováděním s míči a švihadly v tělocvičně. Nezapomněli jsme ani
na občerstvení – malí i velcí si mohli dopřát domácí koláče a chlebíčky.
Když si děti uži ly dílničky, zaběhaly si a zatancovaly, pak přišel čas, abychom společně
zavolal i Mikuláše, čerta a anděla. Voláme ho všichni dohromady, aby se děti nebály. Naším
cílem rozhodně není děti vyděsit k smrti . Role Mikuláše se ujal J iří Šavrda, který k dětem
hezky promluvil o tom, co je správné a co není. Krásný anděl Monča se za děti přimlouval, ale
hrozivý, obrovský čert měl stále připravený kouzelný pytel na zlobivé děti. Děti nakonec
společně zazpívaly písničku. Za odměnu každý dostal od anděla dárek.

doprovodem. S každým malým „hříšníkem“ si pohovoři l a sladce ho odměnil . Hasiči mají náš
velký dík pro krásně připravenou akci a speciální poděkování patří „panu čertovi“, který byl
vtipný a úžasný!
Vyvrcholením adventního času byly besídky v jednotl ivých třídách. Děti předvedly, co všechno
se od září naučily, zazpívaly i koledy a nakonec se odměnily společně připravenou hostinou.
Moc děkujeme všem rodičům, kteří nám pomohli s přípravou dobrůtek pro děti.
Také děkujeme za pomoc při spolufinancování vánočních dárků pro děti, které jim
v posledním adventním týdnu přinesl Ježíšek.
Všem rodičům a přátelům naší školky přejeme v novém roce hodně zdraví, štěstí a lásky.

Kolektiv MŠ a děti ze tříd Berušek, Ježečků a Myšek

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Chtěla bych poděkovat všem, kteří pomohli
mukařovského Mikuláše připravit – Mikuláši panu
Šavrdovi, starostovi Rudovi Semanskému, díky
jehož hrozivému čertovi jsou v Mukařově alespoň
na chvíl i nejhodnější děti na „okrese“.
V neposlední řadě děkuji všem Mukařovandám a
Srbíňačkám, které vždy ochotně pomohou –
Monče Rejholcové, Lucce Proškové, Dance
Gaždové, Zuzce Holoubkové, Péťě Houdkové a
Katce Čadilové. Poděkování patří i mukařovské
TJ Sokol za půjčení tělocvičny.

bližší info na www.mcmukarovsko.estranky.cz.



ROK 201 4 a SDH ŽERNOVKA
František Průžek, starosta SDH Žernovka

Tento rok byl pro SDH a JSDH Žernovka velice významným, jelikož bylo naplánováno
několik investičních akcí a rok 201 4 byl rokem voleb. Co se týče investičních akcí,
proběhla plánovaná výměna střešní krytiny, bylo dokončeno elektronické zabezpečení objektu,
byla zahájena repase CAS 32 Tatra 1 48, atd.
Tyto akce se mohly uskutečnit díky úsilí Matěje Mlčocha a některých aktivních členů SDH,
samozřejmě za velké podpory mukařovského obecního úřadu.
Kromě těchto akcí pořádal sbor dobrovolných hasičů několik sportovních a kulturních akcí.
Tyto akce začaly plesem hasičů, pokračovaly žernovskou osmičkou, čarodějnicemi, dětským
dnem. Až na smutnou událost, kdy zemřel dlouholetý člen SDH a náměstek starosty pan Josef
Třešnák, byla druhá půlka celkem klidná.
Co se týče akcí, tak v tomto duchu by chtěl sbor pokračovat. Je v plánu zvýšit účast na
sportovních akcích, jel ikož ve sportovní činnosti se sbor vzhledem k zaneprázdněnosti členů
SDH zúčastni l jen naší retro soutěže Žernovská osmička.
Letos SDH plánuje obnovit ženské družstvo a do 2 let družstvo mládeže. Tímto by chtěl sbor
přispět k oživení společenského života v obci. Jel ikož členská základna zatím početně
stagnuje a průměrný věk se zvyšuje, tak by chtěl sbor doplnit členskou základnu o mladši
členy. Poslední akcí byla výroční schůze SDH, kde proběhla volba funkcionářů, a byly zvoleny
výbory sboru. Velitelem zásahové jednotky byl zvolen pan Robert Hegyi, který převzal funkci
po Bca Matějovi Mlčochovi.

Tímto by chtěl celý sbor poděkovat Matějovi za vše, co pro sbor udělal, za úsilí a čas,
který vynaložil pro sbor. Robertovi sbor přeje, aby udržel nastavenou laťku od předchozího
velitele, kdy JSDH byla akceschopná a SDH Žernovka plni lo své poslání.

Přehled změn v SDH Žernovka po volbách 201 4:
Velitel SDH : Robert Hegyi

Starosta sboru: František Průžek
Náměstek starosty: J iří Uzel st.

Jednatel: Martin Uzel

Statistika JSDH Žernovka:
V roce 201 4 vyjela naše jednotka SDH ke 1 4 událostem, z toho ke 1 3 technickým
zásahům, což na jednotku v JPO V, která sousedí s jednotkou JPO III, není malý počet.
více naleznete na stránkách našeho sboru: www.sdhzernovka.cz

Plán akcí pro první pololetí roku 201 5 :

1 4.2. 201 5
Ples hasičů v Žernovce
Velikonoce

Velikonoční tvorba pro děti a dospělé
Duben 201 5

Žernovská osmička
30.4. 201 5
Čarodějnice
Červen 201 5

Dětský den, 111 let SDH Žernovka
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Fotoreportáž z II. adventního rozsvěcení vánočního stromu
foto: K. Čadilová, M. Eichnerová, A. Jeriová, R. Semanský
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Pozvánka na první letošní ples
Ples ZŠ Mukařov

Dr Jana Novotná, ředitelka ZŠ Mukařov

Základní škola Mukařov zve všechny
přátele a příznivce školy na tradiční
školní ples, který se koná 6.2. 201 5 od
20.00 hodin v Mukařovské sokolovně.
Letos poprvé proběhne stužkování žáků 9.
tříd, se kterými se na konci školního roku
rozloučíme.

K tanci a poslechu hraje skupina
Fontana, zpěv Jana Novotná. : -)

Připraveno je občerstvení a bohatá
tombola.

Srdečně zve organizátor akce
ZŠ Mukařov
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Blahopřání

Blahopřejeme našim občanům ,
k významnému životnímu jubileu

*leden*
6. ledna
Stárková Věra, Mukařov,
7. ledna
Pražáková Michaela, Mukařov,
24. ledna
Bartáková Miroslava, Mukařov,
24. ledna
Rozhoňová Dana, Mukařov,
25. ledna
Klégr Jiří, Žernovka,

*únor*

1 . února
Rychtáriková Hana, Žernovka,
8. února
Rožníček Jaroslav, Žernovka,
20. února
Škoda Jiří, Srbín,

Blahopřejeme

KalendářMukařovska

6. února 201 5, pátek - 20.00
Školní ples ZŠ Mukařov
Tělocvična TJ Sokol Mukařov

7. února 201 5, sobota - 1 5.00
Divadelní představení pro děti
Hotel Hubert, Louňovice - DS Tyl Říčany

1 4. února 201 5
Ples SDH Žernovka
Restaurant Montgomery Žernovka

20. února 201 5, 1 6.00
Přednáška Přírodní zahrady
a veřejná zeleň
školní jídelna ZŠ Mukařov

21 . února 201 5, sobota - 20.00
Sportovní ples TJ Sokol Mukařov
Tělocvična TJ Sokol Mukařov

28. února 201 5
Poslední den platnosti
svozových známek roku 201 4
na popelnice ! ! !
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