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D R A K I Á D A 
sobota  od 14:00. 4.10.  

 

pole na Moklině (začátek ulice 
Na Moklině - od Kutnohorské - u K2L)

Soutěže o: 
      1) nejkrásnějšího draka domácí výroby 
      2) nejvýše létajícího draka 
Doprovodný program, soutěže pro děti,   
hasičská auta a opékání buřtů.        Těšíme se na Vás 

Vítek Šoupal,  
předseda strategického výboru obce 

Doufám, že Vás nezaskočilo, že "Sta-
rosti starosty" v tomto čísle nepíše Ruda 
Semanský. Neznamená to, že by se udála 
změna ve vedení obce, ale čistě a proza-
icky  Rudu sklátila chřipka – to je teď 
jeho hlavní "Starost". Podělit se tak o to, 
co se "na obci" řeší, připadlo na mne. 

Odkud začít? Zkusím to od těch našich 
nejmenších – dětí. Po dvou letech se podařilo 
z větší části naplnit předvolební slib 
vybudování dětských hřišť v Mukařově a 
na Srbíně. O budování a otevření mukařov-
ského hřiště se dočtete na stránce 4. 
Maminkám i tatínkům díky. Věřme, že příští 
rok otevřeme i třetí zbývající na Žernovce.  

S dětskými hřišti úzce souvisí také 
školka a škola. Nedávno jsem na webu obce 
reagoval na dotaz proč obec nevyužívá 
dotace? Opak je pravdou! V poslední době 
jsme, co se týče projektů a podání dotací, 
udělali velký kus práce. S ohledem na stav 
našich obcí toho před námi ještě hodně leží. 

 V průběhu října bychom se měli 
dozvědět výsledek žádosti o dotaci na 
rozšíření a rekonstrukci mateřské školky. 

Jsme sice zatím mírně optimističtí, protože 
projekt se probojoval až do posledního 3. 
kola výběrového řízení. Nic však zatím není 
rozhodnuto.  

 Mukařovská hvězda 
*** hvězd *** 

29. listopadu 2008  

S rozšiřováním školky souvisí také 
kapacita základní školy, kterou řešíme již 
delší dobu – viz např. polemika o rozšíření 
školy v letošním 1. čísle. Je velmi pravdě-
podobné, že v příštím roce nebude možné 
sloučit některé dvě vyšší třídy a do školy tak 
přibude pouze jedna třída prvňáčků. I přes 
snahu …          (pokračování na str. 2)

25.10. 

http://www.volny.cz/mukarov-sko
http://www.mukarov.cz/
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Starosti starosty 

Pokračování ze str. 1 

… I přes snahu o diskusi o nutné 
spoluúčasti okolních obcích (a je jich 13, 
které k nám posílají děti) se nedařilo s nimi 
najít potřebnou společnou řeč. Nutno ovšem 
přiznat, že to do léta bylo pouze v rovině 
úvah a dohadů ze strany vedení školy, pro 
kolik dětí bude škola do budoucna 
zapotřebí. 

V létě letošního roku jsem tedy nakonec 
sedl a oprášil své znalosti demografie z 
vysoké školy. Díky tomu vznikl dokument s 
lehce honosným názvem "Základní 
demografická studie populačního vývoje 
Mukařovska (a okolních obcí) s ohledem 
na potřebnou kapacitu základní školy v 
Mukařově" 

Z čísel získaných na Českém statistic-
kém úřadu je zřejmé, že se za posledních 5 
let zvýšil počet obyvatel Mukařova a 13-ti 
spádových obcí o 32% (!!!) z  4746 obyvatel 
na 6281 (za M+S+Ž z 1256 na 1641). Nárůst 
počtu obyvatel má dva důvody, které se 
vzájemně umocňují, a to přistěhování  
mladých rodin do regionu a zvýšená 
odložená porodnost tzv. Husákových dětí.  

Graf 1) Porovnání stromů života - Mukařov a okolí - 2002-7
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Dnes má mukařovská škola 315 žáků. 

Modelováním možného dalšího rozvoje počtu 
obyvatelstva  vyšlo, že v lepším případě 
budeme potřebovat v roce 2012 minimálně 
473 míst a v roce 2015 alespoň 497. Bude 
tedy nutné rozšířit kapacitu školy nebo 
omezit okruh dětí, které by do ní dojížděly 
(případně obojí). Otázkou je jak celý problém 
řešit a kdo to zaplatí? Ani zaklínadlo  
 

evropských dotací totiž není všemocné. V 
Říčanech, kde disponují celou armádou 
úředníků, na novou školu čekali 7 let.  

Škoda, že na takovéto věci nebylo 
pamatováno na začátku tohoto desetiletí, 
když se bez jakýchkoliv podmínek povolo-
vala hromadná výstavba u nás i v okolních 
obcích. Ve světle této studie pak slogan 
"Škola, školka v místě" u většiny inzerátů na 
prodej pozemků a domů v našem okolí zní 
úplně jinak. Je mi ale jasné, že si developer 
do své nabídky nenapíše: "Škola, školka v 
místě – kapacitně nedostačující…" 

Řešením tohoto problému byl pověřen 
strategický výbor obce spolu s vedením 
školy. Doufám, že do zimy bude jasné jaké 
řešení je pro nás nejvhodnější. 

Když už jsme se dotkli dotací, tak stojí za 
to zmínit, že členové sdružení Pro Srbín a 
Mukařov-sko připravili projekt obnovy 
zvoničky a památníku obětem 1. sv. vál- 
 

 

ky na Srbínské návsi. Po zajímavost na 
fotce z roku 1976 vidíte stráž vojáků a pio-
nýrů u pomníku před tehdejším MNV Srbín.  

Projekt podala obec Mukařov jako jeho 
garant na MAS Říčansko. Věřme, že podob-
ně, jako byl letos obnoven pomník na Žer-
novce (viz str. 3), příští rok započne obnova 
návsi na Srbíně. Zvonička a pomníček by 
měly být prvními kroky. Po letošní masivní 
investici v podobě obnovy Choceradské a 
dokončení chodníku podél ní začíná i Srbín 
vypadat tak jak by měl – tj. "k světu".  

Mějte se všichni podzimně-barevně  
a na viděnou třeba na drakiádě 

 Dvouměsíčník 4/2008, ročník III.,  vychází 27.9.2008, uzávěrka 6. čísla 20.11.2008  
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Kolik bude muset ještě zemřít lidí 
než budeme mít kruhák ? 

Vít Šoupal, zastupitel,  
předseda o.s. Mukařov-sko 

Před dvěma měsíci jste si mohli 
právě na tomto místě přečíst výzvu 
zastupitelstva obce k podpisu petice na 
podporu výstavby kruhového objezdu 
na křižovatce na Budech – zaměřenou 
mimo jiné proti obstrukcím manželů Holovských, 
kteří již takřka 3 roky brání svými odvoláními její 
výstavbě. Děkujeme všem, kteří ji již podpořili. 

Smutný příběh křižovatky na Budech si na konci 
prá

ižovatky 
dop

. Ř
pot

investici blokuje 
ve 

u vzali 
roz

V Mukařově zahynul  
při srážce spolujezdec 

 

Mukařov (30.8.2008) – Středo-
čeští policisté během posledního 
prázdninového týdne zaznamenali 
jedinou tragickou nehodu. 

V Mukařově u Prahy v sobotu 
zahynul spolujezdec v osobním autě, 
které narazilo do stojícího vozu. Řidič 
vozu Fiat Uno narazil v časných 
ranních hodinách do Škody Fabia 
stojící na křižovatce. Při nehodě 
zemřel spolujezdec v prvním voze… 

 
zdnin připsal na své konto dalšího mrtvého (viz 

článek v pravém sloupci). V posledním roce je to již 
druhý "smrťák". Drobných nehod a odřených plechů 
nepočítaje. Po opravě silnice II. třídy před létem 
Krajem se situace mírně zlepšila, ale každý kdo touto 
křižovatkou od Srbína či Žernovky projíždí mi dá za 
pravdu, že najet na hlavní silnici je o strach. 

Maraton vydávání povolení na stavbu kř
lňovaný často nesmyslnými odvoláními se opět 

pohnul o kus dopředu. Stavební úřad v Říčanech 
vydal 11.9. 2008 opět Územní rozhodnutí na  stavbu 
kruháku a nyní se čeká, zda a kdo se odvolá.  

Osobně věřím, že konečně zvítězí rozum ada studií, které si stěžovatelé vyžádali, 
vrdila, že vybudováním kruhové křižovatky dojde dokonce k mírnému snížení hluku  

v lokalitě a že statika domů není nijak ohrožena. Vybudováním chodníků podél objezdu navíc 
dojde ke zvýšení bezpečnosti pro pěší a celkové řešení křižovatky zabrání parkování kamionů, 
dodávek a jiných vozidel v křižovatce, které brání výhledu na přijíždějící auta.  

Kdy se tedy křižovatky konečně dočkáme? To opravdu nevím. Kraj na tuto 
svém rozpočtu peníze již 3 roky a věřme, že ještě chvíli vydrží. Po říjnových krajských 

volbách mohou (ale nemusí) nastat změny v investičních preferencích, a tak si můžeme nad 
promarněným časem a prostředky za studie, které již jdou do miliónů, jen postesknout. 

Opakovaně bych tímto chtěl apelovat na všechny, jichž se to týká, aby ještě jedno
um do hrsti a pomohli problém vyřešit. Věřím, že si nikdo nepřeje, aby došlo k dalším 

smrtelným nehodám, a aby Kraj nakonec přistoupil k zdlouhavému procesu vyvlastňování 
pozemků, které jsou v územním plánu určeny na veřejně prospěšnou stavbu – "kruhák". 

 

 

Obnova památníku na Žernovce   
Na území našich obcí se nacházejí 3 pamá

 

tníky  
pad

Kon

Jan Kašpar,místostarosta obce

lým v 1. a 2. světové válce. Největší z nich žernov-
ský "Na památku vojínům padlým r.1914-1918 věno-
valy spojené obce Žernovka, Buda-Mukařov r. 1924".  

V létě letošního roku došlo díky  RNDr. Zdeňce 
rádové a její matce paní Sobínové k vyčištění 

památníku obnově, pozlaceného nápisu a vybudování 
nového plůtku. Patří jim za to velké poděkování.  všo 
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Mateřské centrum Mukařov-sko znovu v akci  
 Jana Šoupalová, Mateřské centrum  

Letní siesta nám skončila a Mateřské centrum se hlásí znovu maminkám z Mukařova 
a okolí s novým programem. Kromě cvičení pro menší i trošku větší batolata a pravidelné 
herny pro malé v družině a volné zábavy pro větší v tělocvičně mukařovské sokolovny, 
přicházíme s několika novinkami – kurzy masáží sice už proběhly i v repríze, ale můžeme 
je opakovat znovu a znovu dle zájmu, v říjnu bude mít  premiéru Maminec - večerní klub 
maminek aneb „Při povídání nejen o vaření zaměstnejme i ruce“ a také se v rámci 
některých středečních dopolední v herně můžete zapojit do besedy na různá témata (pod 
záštitou odborníků). 

Pravidelný program na říjen 2008 (od 29.9.) - pondělí 16-17 výtvarka s Kačkou v družině, 
úterý 16-17 cvičení pro chodící děti cca 1-2 roky v malém sále sokolovny a pohybové aktivity 
pro větší děti v tělocvičně ve stejnou dobu, středa 9.30-11 herna v družině, čtvrtek 10-11 
cvičení pro děti 2-3 roky v malém sále sokolovny, čtvrtek 18.30-19.30 angličtina pro mírně 
pokročilé. Maminec zahajujeme 15.10. ve 20.00 v družině a dále bude každou první středu v 
měsíci. Program besed viz Kalendář na straně 8. 

 

 

A je to! Mukařov má dětské hřiště 
 Jana Šoupalová, Mateřské centrum  

V minulém čísle dvouměsíčníku psala 
Katka o tom, jak připravujeme montáž hřiště 
a kdo všechno na jeho výstavbu poskytl 
prostředky a kdo se chystá přiložit ruku  
k dílu. To jsme ještě teprve doufaly, že se vše 
podaří a hřiště opravdu otevřeme. V době, kdy se termíny neustále posouvají  
a požadované finanční prostředky navyšují, se nám toto doufání zdálo velmi naivní.  
Ale snaha nás a vás všech se vyplatila a 1.9. jsme (za mírného deště) opravdu slavnostně 
otevřely hřiště v areálu družiny pro použití široké veřejnosti. 

Děkujeme všem firmám i jednotlivcům za pomoc. Je to vaše zásluha, že děti z Mukařova se 
mohou přijít vydovádět na Hrad Mokřina od firmy Tomovy parky s.r.o. Podařilo se ještě přidat 
jednoho houpacího koníka pro nejmenší a také umístit pod stromy pískoviště, bez kterého se 
správné hřiště asi nemůže obejít. Kdykoli jdu kolem a vidím, kolik dětí si na hřišti i v 
posledních chladnějších dnech hraje, mám za vás za všechny dobrý pocit. 

Určitě mohlo být na hřišti spousta věcí jinak. Kolik lidí na hřiště přijde, tolik bude vždy 
existovat názorů, jak mohlo být co uděláno. Ale věřte, že jsme se snažily najít dle našeho 
vědomí a svědomí ten nejlepší kompromis mezi nabídkou na trhu, zvoleným místem pro hřiště 
a dostupnými finančními prostředky. A myslely jsme především na naše děti, aby si mohly 
hezky hrát! (Což se odrazilo například na volbě dopadového materiálu. Písek práší a děti si ho 
odnáší domů v botách a oblečení – už ho máme také plnou předsíň – ale když ony se děti tak 
rády „popelí“...) A ještě jedna prosba – Prosíme, v areálu hřiště NEKUŘTE! 
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Požehnání sošky sv. Floriána  
 Alena Semanská, SDH Mukařov 

Dne 20.9.2008 se v mukařovském 
kostele Nanebevzetí Panny Marie konalo 
slavnostní požehnání sošky svatého 
Floriána. 

Tuto sošku obdrželo Sdružení 
dobrovolných hasičů Mukařov od Obecního 
úřadu při příležitosti oslav 75. výročí založení 
sboru v roce 2006. Kromě sošky byla také 
požehnána i nová hasičská auta Ford Transit 
a VW Transporter.  

Od kostela se účastníci přesunuli  
do Hasičárny, kde si pamětníci zavzpomínali 
na stavbu hasičské zbrojnice a všichni  
si příjemně poseděli při občerstvení a hudbě. 

 
 

Mukařovští hasiči zvítězili v soutěži Za tři rohy  
 Michal Pokorný, SDH Mukařov  

Druhou zářijovou sobotu  pořádali hasiči z Mukařova ve spolupráci s HZS 
středočeského kraje a OSH okresu Praha-východ  praktické školení výjezdových jednotek 
obcí, jehož součástí byl i 7. ročník soutěže Za tři rohy.  

Letošního výcviku se zúčastnilo 15 zásahových jednotek, které se musely na 8 stanovištích 
co nejlépe  vypořádat s připravenými úkoly. Čtyři stanoviště byla v Mukařově, další  
v Žernovce, Doubku, Babicích a Březí.  Místní sbor si pro soutěžící připravil stanoviště u po-
žární nádrže. Zde měla družstva za úkol odstranit spadlý strom z vozovky a provést záchranu 
zraněného, který spadl do stavidla. Součástí byly i otázky z oblasti PO a vázání uzlů.  

I na dalších disciplínách měly jednotky co dělat. Na hřišti je čekalo pořadové cvičení,  
jinde museli všichni členové prokázat své znalosti v komunikaci radiostanicemi  
či v oblasti likvidace chemických látek. Jedním z neposledních  úkolů bylo ošetření zraněných 
při dopravní nehodě.  

Přestože se velmi ochladilo, počasí nám celkem přálo, a tak se podařilo cvičení  
ukončit s malým zpožděním v odpoledních hodinách. K radosti ze zdárně ukončeného  
cvičení přispělo také vítězství naší jednotky jak v soutěži Za tři rohy, tak i v celkovém hodnocení 
zásahových jednotek. Tímto vynikajícím výkonem potvrdila jednotka svou připravenost  
a obhájila loňské prvenství. 

Nezbývá než všem členům pogratulovat a poděkovat za jejich čas a píli.   



                    –  dvouměsíčník pro Mukařov, Srbín a Žernovku –  5/2008                                       Strana 6 

 
Konec prázdnin ve školce 
 Dana Tůmová, ředitelka MŠ Mukařov  

Tak už to zase začalo! Prázdniny jsou za 
námi, utekly jako voda a je tady opět nový 
školní rok. Skončila zábava a nastaly 
povinnosti, především pro naše ratolesti. 

Jako každý školní rok, tak i letos, při-
chází do MŠ nové děti, na které se těší jejich 
noví kamarádi a celý kolektiv naší školky. Je 
to pro ně první závazný a nelehký krok v 
jejich životě, seznamují se s novými 
kamarády, učitelkami, s novým prostředím. 

Někteří to zvládnou s úsměvem a jiní  
se slzičkami, ale i to se po čase promění  
v úsměv. Věříme, že se Vašim dětem bude  
u nás líbit a společně zažijeme plno 
krásných chvil, při získávání nových vědo-
mostí  a dovedností. 

V září  nám studentky Veronika Kolínská 
a Andrea Houšková pěkně vyzdobily školku. 
Ve třídách, v šatně, na schodišti a v 
umývárně jsou namalované krásné 
pohádkové postavy. Studentky malovaly dva 
víkendy od ranních do pozdních večerních 
hodin. 

Dětem a nám se postavičky velice líbí a 
máme z nich radost. Děkujeme, děvčata! 

 

A co školka připravuje na říjen:  
13.10.  Koncert: "Pohádka z písniček" 
22.10.  Fotografování dětí 
31.10.  Pohádkový karneval 
 

V měsíci říjnu začínají v MŠ kroužky: 
2x týdně  Výuka anglického jazyka  
  dopoledne úterý a čtvrtek 
pondělí:   výuka na zobcovou flétnu 
středa:     taneční kroužek 
čtvrtek:    keramický kroužek 

Novinky ze školy 
 Jana Novotná, ředitelka ZŠ Mukařov  

Ve škole sice v nejbližší době žádná větší 
akce není, ale už se pomalu začíná chystat 
5. (zlatý) ročník pěvecké soutěže - 
Mukařovská hvězda. Ta se opět pod 
patronací Petra Soustružníka uskuteční v 
sobotu 29. listopadu od 14:00 v 
Sokolovně. Děti se mohou už nyní hlásit na 
prezenční listině ve vestibulu školy nebo na 
tel: 323660234 nebo 731449243. Uzávěrka 
přihlášek je 22. 11. 

IKT Centrum také opět funguje. Veřej-
nost může přijít na počítače a Internet v 
pondělí 14:00 - 18:00 a čtvrtek - 16:00 - 
20:00. Jinak lze objednat na zavolání. IKT 
Centrum lze také využít v odpoledních 
hodinách na různá školení a akce  
pro organizace. Kontakt je 323 660 234. 

Každý pátek na odloučeném pracovišti (v 
Příčné ulici) od 8:00 do 16:00 bude působit 
p. PhDr. B. Hilbertová coby soukromá 
pedagogická poradna. Dále na škole -  
v hlavní budově - funguje logopedická 
poradna - podrobnosti ve škole.  

Škole se snad podařilo sehnat sílu, která 
povede od října každý den kroužek "Hrou 
za poznáním", kterým se snažíme vyřešit 
současnou nedostatečnou kapacitu školní 
družiny, kdy domluvená vychovatelka 
odřekla těsně před nástupem.  

 

Blahopřání jubilantovi 
Všichni jistě znáte 

usměvavého pána, žijící-
ho v Domově pro seniory 
v Charitní ulici. Při svých 
častých procházkách 
Mukařovem zdraví kolem-
jdoucí „bonjou

Je to pa
r“…..  
n Andrej 

Svit

OPŘEJEME  „belles aniversaire de 
la n

ek, který, i když na to vůbec nevypadá, 
dne 28. října oslaví své sté narozeniny. 
Narodil se 28.10.1908 na Slovensku a prožil 
velice pestrý život o kterém rád vypráví. To 
své „bonjour“ si přivezl z Francie kde létal 
jako vojenský pilot.  ; 

BLAH
aissance“.                                          ase 
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Kdo se bojí, nesmí do PoPoLesa 

Lída Třeštíková, o.s. Pro Srbín 

Je neděle 21.9., odpočívá se po 
svátečním obědě, vždyť venku se počasí 
mračí. Ale les za Srbínem a okolí nového 
hřiště po 2. hodině začíná ožívat. Děti  i 
dospělí mají přece rádi pohádky a tak se 
vypravili na historicky první srbínský 
Pochod Pohádkovým Lesem. A že se 
vydařil! Zatím rekordní účast v Srbíně – 
celkem 52 dětí procházelo cestou, na které 
potkali opravdové obyvatele pohádkového 
království - Popelku, Ježibabu, Čerty, 
Teletubbies, Kovboje, Bílou paní, Šípkovou 
Růženku s Princem, Vodníka s Vílou a 
Žabákem, Křemílka a Vochomůrku, Elfku, 
Čarodějku, Piráta. Za splněné úkoly si pak u 
Duhové a Luční Víly vysloužily balíček 
dobrot a buřtík na opečení na ohýnku. I 
když trochu pršelo, radost dětem to 
nezkazilo. Prostě, malí i velcí si užili hezkého 
a zábavného odpoledne. Děkujeme všem 
pohádkovým postavičkám a speciálně Luční 
víle Daně, za skvělou přípravu a nasazení. 
Děkujeme všem, co přišli, a těšíme se na vás 
na dalších společných akcích v Srbíně.  

 

 

Mukařovský fotbal na podzim 
Zdeněk Týce, TJ Sokol Mukařov 

Podzimní fotbalovou sezonu začaly naše 
oddíly poměrně úspěšně. Pípravka zvítězila  
v Kostelci/Č.L. 4:1, žáci porazili družstvo 
Kamenice 7:1, "A" mužstvo dospělých 
zvítězilo se Všestary 2:0 a pouze "B-čko" 
mužů odešlo poraženo, když podlehlo 
Struhařovu 1:3. Přejme si, aby všechny 
oddíly si takto úspěšně vedly i dále. 

Inzerce

 

Termíny zápasů v Mukařově říjen-listopad  
 

MUŽI "A" - domácí utkání: 
 sobota    4.10. (16.00)  Měšice 
 neděle  19.10. (15.30)  Kamenice 
 sobota  25.10. (14.30)  Velké Popovice 
   sobota    8.11. (14.00)  Klecany 
 MUŽI "B" - domácí utkání: 
 sobota   4.10. (13.00)  Světice 
 neděle 19.10. (12.30)  Lojovice 
 sobota 25.10. (11.30)  Mirošovice B 
 sobota   8.11. (11.00)  Strančice 
 ŽÁCI - domácí utkání:: 
 neděle 12.10. (10.15)  Velké Popovice 
 neděle 26.10. (10.15)  Strančice 
 neděle   9.11. (10.15)  Svojetice 
 PŘÍPRAVKA - domácí utkání: 
 sobota 11.10. (10.15)  Svojetice 
 sobota 25.10. (  9.00)  Stříbrná Skalice  
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Kalendář  
Mukařov-ska 

Říjen  
1. Masáže dětí a kojenců  

16:00 - kurz Martiny Smutné  
družina  Mateř. centra Mukařov-sko (MC)  

4.   Drakiáda - louka na Moklině 
14:00 - SDH Mukařov, Mukařov-sko 

   County bál / Blankyt  
20:00 -  Montgomery Žernovka 

6.-7. Prodej textilu a oblečení - Sokolovna  
8.  Beseda s dětskou psycholožkou o 

dětském vzdoru - 9:00 - družina MC  
11. Vítání občánků  

10:00 - vestibul základní školy v Mukařově 
   Havelské posvícení v Montgomery  

podávati se budou pečené husokachny 
13. Pohádka z písniček - dětský koncert v 

mateřské školce  
19. Dlabání dýní - pro děti - o.s Pro Srbín  
21. Co by naše děti neměly jíst - odborník 

na dětskou výživu - 10:00 - družina MC 
22. Fotografování dětí - ve školce 
25. Zvěřinové speciality - Montgomery 
31. Pohádkový karneval - ve školce 

Listopad  
1.   Country bál / Blankyt  

20:00 -  Montgomery Žernovka 
5.  Podpora versus urychlování vývoje 

dítěte - dětská psychol. - 9:00 - družina MC  
7.   II. mukařovský lampióňák  

17:30 – náves Mukařov  
8.   Australské speciality -  Montgomery  
15.   Turnaj ve večerníčkovém Pexesu  

pro děti i dospělé 14:00 -  Montgomery, Žern. 
19. Cesty ke spokojenému porodu 

beseda s odbornicí - 9:30 - družina  MC 
22.   Staročeské speciality - Montgomery  
29. Mukařovská hvězda - pěvecká soutěž  

pro děti – 14:00 – Sokolovna Mukařov 
 

Změna akcí vyhrazena 

PRODÁM LEVNĚ VODOMĚRNOU ŠACHTU 
VOLEJTE MOBIL: 776 808 305 

Inzerce 

Koupím jakékoliv pozemky 
(stavební, orná půda a jiné)  

v obci a okolí  
776 663 363,775 352 119 

25. 

Inzerce 
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