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Baráčnický průvod masek 2016

Jak pravý starý zvyk, uvítá každého Baráčník s přáním a
snahou uchovat hezké zvyky a obyčeje, prostě vše to naše
české. Nic se však nezrodí, co nám uděláno lidskýma rukama a mozkem člověka – to je zákon neměnný a pravda
odvěká.
Druhou březnovou sobotu neobvykle ožilo prostranství před restaurací Sokol, když se začali scházet
účastníci tradičního maškarního průvodu. Ve 14.00 hod.
Byl předán symbolický klíč od naší obce panem místostarostou M. Bukovským vedoucímu průvodu sousedu P.
Rubešovi. Po slavnostním přivítání a zahájení se průvod
vydal po známé trase naší vesnicí. Na čele průvodu koňské spřežení s povozem a dechovou kapelou, medvědi s
medvědářem a velký zástup maskovaných osob, které se
daly těžko spočítat. Ani tento rok se nedala přehlédnout

skupinka masek od mratínského rybníka, kterou tvořili tři
vodníci, dva kamarádi rybáři a nechyběl ani mlynář. Malý
vodníček Maxík za rok opět povyrostl a do průvodu přivezl
na vozíčku ukázat dva nové vodnické přírůstky – vodníčka
Pulce a Jikru. Aby rybáři s mlynářem nezůstali pozadu,
vezli na rákosím vyzdobeném dřevěném trakaři obrovského kapra Bohouše, určitě z čisté vody rybníka, o který se
všichni dobře starají. Další novinkou byla účast věštkyně
Bubu, která v průvodu tlačila pojízdnou věštírnu i s potřebným vybavením. Tato dáma rozhodně prošla rekvalifikací
svého řemesla, protože věštění osudu se konalo z kalíšku dobrého a silného moku podávaného všem na zdraví.
Všechny maskované osoby měly svůj jedinečný půvab a
opět předvedly nápaditost a vtipnost pro velkou radost a
pobavení přihlížejících účastníků.
Součástí této akce bylo také tradiční pohoštění, klobásy
a maso na grilu, od tetiček napečené české koláče a další
sladké i slané pečivo. Zájem o tyto dobroty je vždy velký a
tak nestačilo velké poptávce. Patří sem i podávání pohárku
dobrého vína všem, kteří vyšli do ulic a před své domy
podpořit tuto českou tradici. Průvod se vrátil na stejné místo, odkud vyšel a na závěr byl zastřelen jeden z medvědů a
hlasitě oplakán všemi maskami.
Vedoucí průvodu poděkoval všem krásným maskám za veselé vystoupení a příjemné pobavení. Bylo poděkováno i
všem účastníkům průvodu za velkou podporu a finanční
dary do obecní truhlice našeho spolku. Tento rok velmi pomohlo i zdařilé počasí, které dovolilo, aby si tuto veselou
zábavu užily i nejmenší děti.
(pokračování na str. 2)

Je velikonoční pondělí, jediný volnější den, kdy si ukradnu 4
hodiny, abych připravil noviny. Titulní stranu mám hotovou ve
chvíli, kdy dorazí úžasné dvě fotografie z mratínské velikonoční
koledy. Jsou tak dobré, že celou titulní stranu předělám, abych

je sem dostal pěkně barevné. Takhle totiž vypadá návštěva, když
se sejde parta přátel. Jak se na takové koledníky připravit? Dvě
plata vajec, několik lahví dobrého pití, to stačí. Chudák Stáňa,
jestli připravená nebyla :-)
(zn)

(foto: Lucie Plačková)

Mratínské Velikonoce

(Baráčnický průvod masek 2016 - pokračování ze str. 1)
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foto: Lucie Plačková

Konšelstvo OB v Mratíně chce tímto srdečně poděkovat pracovníkům OÚ Mratín za pomoc při pořádání této velké společenské
a kulturní akce, strážníkům Obecní policie za personální organizaci a řízení dopravy tak, aby byla zajištěna bezpečnost všech
účastníků. Poděkování patří i našim tetičkám a sousedům, kteří
se podíleli na přípravě a zdárném průběhu celého maškarního
reje.
Velkou pravdou je, že bez vaší účasti vážení spoluobčané, naši příznivci, hosté i mládeži by maškarní průvod neměl
tu správnou sílu a podporu. Dobře víme, že se rádi všichni společně po dlouhém zimním období projdeme naší hezkou vesnicí,
čistě uklizenými ulicemi. Příroda se začala probouzet za svého
spánku a znovu ožije svou svěží zelení, květy a vůní. Jaro je již
připraveno na svou vládu, přijde opět teplé pohlazení i úsměv na
tváři, radost a potěšení.
Přejeme Vám krásné velikonoce a bohatou pomlázku,
mnoho příjemných a šťastných dnů v dalším životě.
								
Za konšelstvo OB Mratín
Baseová Marie - syndička  

Prodej   slepiček
Drůbež Červený Hrádek  prodává slepičky  typu  Tetra  hnědá a Dominant  ve  všech barvách.
Stáří 14- 19 týdnů. Cena 149-180,- Kč/ ks. Prode j se uskuteční:      

Mratín

26. května 2016
– u restaurace Sokol - 15.05 hod.

Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena dle poptávky.                         
Informace: Po-Pá  9.00 – 16.00 hod. tel. 601576270, 606550204, 728605840
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Vážení občané,
kalendářně je jaro už tady a doufám, že zima nás už nebude trápit. Z polí se přes den již ozývá hluk traktorů a
sousedi se pomalu objevují na svých zahrádkách. Ráno při
vstávání je už pomalu rozedněno a večer je také déle vidět.
Než jsme se nadáli, pomalu končí první čtvrtletí. Co se za
tu dobu událo. Sokolové tradičně vystoupili poslední sobotu v lednu na horu Říp, kde výstupu se zúčastnili i občané,
kteří nejsou členy TJ Sokol Mratín. Současně s tím rozjeli
svůj aktualizovaný program pro rok 2016. V sobotu 12. 3.
2016 Česká obec baráčníků v Mratíně uskutečnila Baráčnický průvod masek za účasti široké veřejnosti. V době,
kdy vyjdou Mratínoviny, budou už velikonoce za námi.
Současně s tím dojde 27. března k přechodu na LETNÍ
ČAS, kdy se posunou ručičky hodin z 2:00 na 3:00 hodin,
a zase začneme vstávat za tmy.
Co nás v nejbližší době čeká

bezpečí. Aby se legislativa nezměnila k horšímu, jak tady
u nás v Čechách bývá „dobrým“ zvykem“. Jak já říkám,
„jeden krok dopředu a dva zpět“.
Konečně se podařilo odstranit problémy okolo bočního
vstupu do budovy obecního úřadu. Od úterý 29. března
2016 je tento bezbariérový vstup otevřen. Pokud nebudou
dveře otevřeny, stačí si zazvonit a některá z pracovnic úřadu vám na dálku otevře, stačí jen do dveří zatlačit. Je ještě
jedna novinka. Úřední deska je nyní z boku budovy při
vstupu k výtahu. Potřebná plocha vitrín se nám totiž na
přední průčelí budovy nevešla, navíc by to kazilo pohled
na budovu. Vitríny mají v sobě nově zabudované osvětlení
(je napojeno na veřejné osvětlení), tak že nebude problém
při setmění zejména v zimních měsících se přečíst potřebné.
V současné době probíhá předělávání územního plánu
obce, resp. vytváří se nový územní plán. To ale neznamená, že se připravují nějaké výrazné změny, které by ovlivnily život v obci. Chceme zachovat stávající ráz obce a
zejména dát nějaká pravidla bytové výstavbě, kde leckdy
snaha investorů byla co nejhustší výstavba. Sledujte proto,
prosím, úřední desku, webové stránky obce a Mratínoviny,
kde budou dávány průběžně informace.

UPOZORNĚNÍ
Dle místní obecně závazné vyhlášky č. 2/2015 je povinnost uhradit tento poplatek za komunální odpad a psy do
31. 3. 2016. Co to pro občana znamená? Kdo nebude mít
na odpadové nádobě nalepenu kontrolní známku na rok
2016, tomu nebude nádoba s komunálním odpadem v prvním dubnovém svozu vyprázdněna. Protože první dubnový
svoz vychází na úterý 5. dubna, je možno ještě zaplatit v
pondělí 4. dubna 2016, aniž by se občan dostal do časové
tísně. Upozorňuji však ty občany, kteří na poslední chvíli
zaplatí převodem z účtu (v pondělí 4. 4. 2016), nemusí obdržet známku do schránky včas.  

Ještě na závěr jedna informace. Chci poděkovat těm
všímavým občanům, kteří nás průběžně informují o záležitostech, které neodpovídají normálu. V únoru to byl falešný popelář, předtím to byli obchodníci s energiemi, teď
to byla skupina 4 mužů a jedné ženy v otlučené škodovce,
kteří zvonili na domy a nabízeli různé opravy, broušení
nožů a nůžek aj. V sousedním Kostelci nad Labem zase
chodil falešný kominík a za 300,- Kč psal neplatné revize.
Všichni se přitom oháněli informací, že to mají od obecního úřadu povoleno. Jak jsem již několikrát psal, obecní
úřad nic takového nepovoluje. Máme obecně závaznou vyhlášku, která na území obce zakazuje podomní obchod s
čímkoliv. Nemůžeme tomu dopředu zamezit, tací lidé to
stále zkoušejí. Jediná účinná obrana proti tomu je, nepustit
si je do domu a zavolat na úřad nebo obecní policii.
								
Ing. Jiří Falek
								
starosta obce
								

V samostatném článku píši o svozu bioodpadu, který začíná v pondělí 4. dubna 2016 a pak každé pondělí až do
konce října.
Když už jsem načal téma odpadů, zúčastnil jsem se v
poslední době několika seminářů a konference o odpadech.
Musím konstatovat, že z výsledku a závěrů těchto jednání
nejsem vůbec nadšen, spíše jsem zklamán z toho, co nás
čeká. Evropská unie přijala usnesení, že od roku 2030 se
nebude směsný komunální odpad skládkovat, ale že se bude
třídit a na skládky půjde jen minimální množství odpadu.
Nemá tady cenu zabíhat do podrobností v procentech. Sousední země jako Maďarsko a Polsko jedná o prodloužení tohoto termínu do roku 2035. No a Česká republika se
vstřícně přihlásila, že tento limit bude plnit již od roku
2024. Přitom není vůbec nic připraveno. Uvažuje se o tom,
že obce a města Středočeského kraje by odpady nechávaly
spalovat v Elektrárně Horní Počaply, která by se předělala
na spalovnu. Jediné o čem se mluví, je to, že se plánuje do roku 2024 zdražení za ukládání odpadu na skládku
3-4 násobně. To zdražení je úmyslné z důvodu, aby občané
více třídili svůj odpad. Přitom odborníci tvrdí, že pokud se
předělání současné tepelné elektrárny na spalovnu nezačne
projektovat v r. 2016, tak termín realizace a dokončení v
roce 2024 se nestihne. Připadá mi, že řadu problémů si vytváříme uměle sami. Tím myslím naše představitele ve vrcholných orgánech, ne občany. Ti to „pouze“ zaplatí. Ono
se hezky plánuje a mluví, horší je pak realizace v praxi.
Chceme do léta připravit a probrat různé varianty, které
by umožnily alespoň částečně finanční zátěž do budoucna
snížit. Jedno je ale jisté. Bez pomoci a hlavně ukázněnosti
občanů to nebude mít takový efekt. Je tady ještě jedno ne-
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BIO ODPADY
Vážení občané,
dlouho očekávaný termín svozu bio nádob je tu. Svoz bude zahájen v pondělí 4. 4. 2016 a pak
každé pondělí. Podle zákona svoz bude fungovat do pondělí 31. 10. 2016 a v případě teplého
počasí s možností prodloužení do konce listopadu. V případě sněhů a mrazu bude vývoz v
každém případě ukončen. Vzhledem k tomu, že jsme malá obec, máme k dispozici pouze jedno
vozidlo k vyvážení. Může se stát, že bude mít poruchu a bio odpad nebude v termínu vyvezen.
Na obecním úřadě budou mít určitě informaci, co se stalo a kdy k náhradnímu vývozu dojde,
mějte proto trpělivost. V okolních obcích vyvážejí bioodpad 1 x za 14 dní.
Nejdůležitější věc je, že podle vyhlášky stále platí, že bio odpad je možno celoročně
odevzdat do kontejneru ve sběrném dvoře v otevíracích hodinách, tj. v neděli od 9 –
10 hodin.
Na jeden rodinný dům bude vydávána jedna bio nádoba 120 litrů, proti odevzdání podepsanému potvrzení o převzetí nádoby a poučení. Větší nádoby (např. 240 litrů) nelze použít.

Svoz bio nádob bude zahájen v pondělí 4. dubna 2016
a dále každé pondělí.
Poučení!
DO NÁDOBY NA BIOODPAD
PATŘÍ

NEPATŘÍ

rostlinný odpad ze zahrady:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

tráva, seno
plevel
drobné větvičky stromů a keřů v délce
do 15cm
zbytky rostlin a zeleniny
spadané ovoce, zbytky ovoce
čajové sáčky, kávová sedlina

obaly od potravin (sklo, plast, kov)
zbytky jídel
jedlé oleje
větve
maso
kosti
uhynulá zvířata
biologicky nerozložitelné odpady (kamení,
cihly, beton apod.)

Biologický odpad musí jít volně z nádoby vysypat, proto se při plnění odpad nesmí stlačovat či sešlapávat. Nádoba
se nesmí přetěžovat, nelze ji naplnit hlínou či drny.
Svým podpisem potvrzujete převzetí nádoby 120 litrů na bio odpad a dále, že jste byl/a poučen/a o podmínkách
zapůjčení a používání této nádoby, a to především:
• v případě odstěhování z obce Mratín bude nádoba 120 litrů vrácena
• při zničení nádoby 120 litrů ponesu veškeré náklady
•

při odcizení nádoby 120 litrů ponesu veškeré náklady
zde oddělte

Obec Mratín

Zapůjčení nádoby 120 litrů na bioodpad
Nádobu 120 l převzal a seznámil se s podmínkami:

Ulice, č.p.

Jméno a příjmení

Nádoba zapůjčena dne:................................2016

Nádoba vrácena dne:

Razítko obce
podpis:

Podpis:
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Víte co dělají Vaše děti, když nejste v blízkosti?
den případ, kdy někdo zavolal obecní policii, aby zjednala
pořádek.

Jako malý kluk jsem si nejvíce cenil svobody, tj. času, kdy
jsme nebyli pod dohledem rodičů. Samozřejmě jsme museli splnit své úkoly, jako drobný nákup, úklid, úkoly, ale
potom jsme měli „vysněné“ volno, kdy jsme si mysleli, že
nás rodiče nevidí či o nás neví. Oni o nás nevěděli, kde
přesně v danou chvíli jsme, spíše tušili, kde se pohybujeme, protože jsme měli vymezený prostor, kam jsme směli
a kam jsme vůbec nesměli, protože jsme měli přísný zákaz
se tam vůbec přiblížit. Navíc nás občas zahlédl některý ze
sousedů, a pokud jsme prováděli nějaké nepravosti nebo
se pohybovali v zakázaném prostoru, tak nás okřikl a už
druhý den si to rodiče mezi sebou sdělili a my jsme za to
dostali „svůj díl“.
Proč o tom píši. Reaguji na události posledních dnů v Zámecké zahradě. Jsou mezi námi tací rodiče, kteří přijdou
do areálu relaxovat a nechají své děti bez dozoru. Nebo
tam své děti posílají, ale neptají se, jak se tam baví. Některé děti si pak dělají, co chtějí. Počmárané zdi nebo potrhaná záchytná síť za fotbalovou brankou je to nejmenší.
Horší je, když silnější jedinci třeba lezou po stříškách herních prvků. Jednak stříška není dimenzovaná na takovou
zátěž, utrhne se a dotyčný může spadnout, nebo v horším
případě spadne na jiné dítě a může ho zranit. Málokterý z
dospělých však takového hříšníka napomene. Znám jen je-

Tak tahle přesně jsem psal minulý rok v květnu. Bohužel
situace se nezměnila, s přibývajícími teplými dny se situace ještě zintenzivní. Dospělý člověk spíše pozná nebezpečnost při konání takové dětské činnosti, kde může dojít
k úrazu. Tím vším se dá předejít různým nepříjemnostem.
Nemůžeme ale být všude a jsme vděční za různá upozornění. Chtěl bych tímto apelovat na rodiče, aby se svými
dětmi více mluvili, ptali se, kde a s kým se schází a co tam
dělají. Nechtěl bych dojít až k tomu, že pokud konkrétní
rodiče nebudou reagovat ani na upozornění obecní policie,
že budeme kontaktovat „sociálku“.  
Děkuji, že jste tomuto článku věnovali pozornost.
(JF)

(!)

PSÍ KOUČ, VÝCVIK PSŮ, PŘEVÝCHOVA
NECHTĚNÉHO CHOVÁNÍ
Je pro vás každá procházka se psem náročná, protože vás váš pes celou cestu táhne na vodítku?
Bojíte se, že váš pes bude opět honit dítě na kole
nebo se popere s jiným psem? Máte strach pustit
psa z vodítka, protože mu nevěříte, že se k vám v
případě potřeby vrátí? Stydíte se pozvat si návštěvu, aby jí váš pes nezničil samou radostí oblečení,
případně ji neporazil ve dveřích? Nevíte jak sladit
soužití psa s dítětem či novým partnerem? Pokud
jste si alespoň na některou z otázek odpověděli
ano, kontaktujte mě na emailu largo.largo@seznam.cz nebo na tel.č. 773 265 749  a já vám ráda
pomůžu šetrně přesvědčit psa, že pánem jste za
každé situace vy a poradím vám, jak váš společný
život co nejvíce zpříjemnit, abyste byli spokojeni
vy, vaši blízcí i pes.
Provádím individuální kurzy, skupinové kurzy
nebo osobní trenink.
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Toulky mratínskou historií pokračují r.1948, ale také na dlouhá léta končí...
V lednu 1948 nastal zde nebývalý zájem o příděl polí velkostatku. Každý hospodář měl míti 5ha půdy. Zdejší velkostatek měl
zůstati o 50ha,ostatní mělo býti rozparcelováno.
Zenklova nár. soc. (národně socialistická) strana rozpoutala co
největší kampaň proti KSČ, avšak marně.
21.2.1948 podali někteří ministři nár.soc.,soc.dem. a lidovci
demisi,čímž chtěli donutit Gottwaldovu vládu k demisi. Avšak
25.únor 1948 ukázal těmto rozvratníkům vůli lidu, reprezentovanou skutečnými zastánci pracujících. Toho dne byla obnovena a obrozena Národní fronta, jmenována nová vláda, která již
10.3.1948 představila se Ústavodárnému shromáždění a její program vzalo toto shromáždění jednomyslně za své.
A od této chvíle nastává skutečná budovatelská práce. Všude
obrozená NF a Akční výbory počaly pracovati podle hesla ministerského předsedy Klementa Gottwalda: ,,Ku předu, zpátky
ni krok“!
Také zdejší Akční výbor pod předsednictvem soudruha Václava
Přiváné, politického tajemníka, počal pracovati.
To už naše vyživovací situace se díky pomoci Sovětského svazu
počala rapidně lepšiti. (V té době se razilo heslo:dobrou radu
dá ti každý přítel, ale málokterý dá ti mouky pytel). Nikdy nemůžeme zapomenouti na tuto jedinečnou pomoc spřáteleného
státu, který takovým skvělým způsobem dal nám najevo svoje
opravdové přátelství. Dík za to patří generalissimu Stalinovi a
prezidentu Gottwaldovi. (Ale pšenice, kterou nám Sověti dodali,
byla prý z Kanady), říkalo se mezi lidmi.
9. března byli ve schůzi MNV zvoleni za odvolané členy (to bylo
to obrozování Národní fronty, kdy byli lidé vyhazováni ze svých
funkcí, nepovolování tzv. reakcionářů ke studiu atd.) Antonína
Fialu, Součka, Jakoubě, Bartoše a Havlíka tito členové: Josef
Bursík, Antonín Řízek, Václav Fůs, Josef Bartoš a Josef Mazanec.
Dále schváleno přikázání zámečku po Němci Dr. Rud. Zychovi
obci Mratín.
2. dubna 1948 byly ve schůzi MNV schváleny uzávěrky za r.
1945 – 1947 a sice:

7. května 1948 odstoupil prezident Dr. Edvard Beneš, což obyvatelstvo zde přijalo s porozuměním, neboť týž byl těžce nemocen.
10. června byl za odstoupivšího člena F. Šedivého zvolen členem a pokladníkem MNV Jan Kasanda.
14. června přijalo zdejší občanstvo nadšeně volbu Klementa
Gottwalda, prezidentem ČSR. Je to první dělník na stolci českých králů a jistě pracovitý dělník.
V červnu byly také v proudu přípravy na sokolský slet, který se
nerýsoval jako dříve, jen pro panstvo, nýbrž pro pracující lid.
(Při pochodu sokolů Prahou došlo k projevům nesouhlasu s komunistickou nadvládou. Už jako žák jsem byl členem Sokola,
nevzpomínám si, že by byl pouze pro ,,panstvo“).
Největším triumfem snah pracujících bylo sloučení strany KSČ
se soc. demokratickou, čímž odstraněno oportunistické chování
představitelů soc. dem., z roku 1920.
V červenci a srpnu byly žňové práce bezvadně zvládnuty a úroda
byla dobrá, takže mohly se příděly zvýšiti. Zvýšeny i příděly
tuků a cukru. (To bylo něco, tři roky po válce).!
V říjnu byl zestátněn zdejší velkostatek a jako správce byl jmenován soudruh Václav Kašpar, dobrý hospodář. Učiněn byl konečně konec čachrování s tímto velkostatkem.
28. října 1948 byl slavnostně vyhlášen pětiletý plán.
7. listopadu slavili jsme výročí Říjnové revoluce.
V listopadu byl uvolněn prodej vánočních balíčků a tak mohlo
obyvatelstvo vánoční svátky stráviti u lepší večeře. (Obsah jsem
si bohužel nezapamatoval).
5. prosince byl vyhlášen i místní pětiletý plán a sice: nový rozhlas, restaurace zámečku, hasičské zbrojnice, výsadbu ovocného
stromoví, úprava cest a chodníků, nových kanalizačních jímek a
ohrady u pomníku padlých.
Rok 1948 byl zasvěcen vítězství pracujícího lidu, zničena reakce
a přikročeno k budování socialistického státu, konečné to snahy
všech socialisticky myslících občanů. Čest všem těm, kdož na
tomto měli podíl.
Organizace KSČ v rámci budování školila svoje členstvo a i
jinými příležitostnými přednáškami hleděly prohloubiti uvědomění svého členstva.
A tím končí rok 1948. Tím také končí kronika obce Mratín. Podle zápisů MNV byl vždy kronikář jmenován, ale nikdy činnost
nezačal.

V roce 1945 byl příjem               550.936,45 Kč
                           Vydání              371.843,50 Kč
                           Přebytek           179.092,95 Kč
V roce 1946       příjem               542.572,35 Kč
                           Vydání              367.671,95 Kč
                           Přebytek           174.900,40 Kč

Trochu poezie po tomto čtení neuškodí.
Jan Skácel, Zimní

V roce 1947        příjem                607.429,80 Kč
                            Vydání               464.377,30 Kč
                          Přebytek              143.052,50 Kč

Jako by pokoušel se zrušit svět
Snáší se sníh a cesty k nám jsou bílé
Jsme zasaženi čistotou té chvíle
A kde je odpověď.

28. dubna schválen rozpočet na r. 1949:
Potřeba                                             224.580,- Kč
Úhrada                                             160.230,- Kč
Schodek                                         64.350,- Kč uhradíme z náhradního přídělu.
Mimořádný rozpočet (zakoupení zámečku, pole a lesa):
Potřeba                                             340.000,-Kč
Úhrada                                            100.000,-Kč vázaným vkladem
A zápůjčkou                                     240.000,-Kč
9. května schválena Ústava ČSR a tím zaručena suverenita státu.
3. května konaly se slavnostně a v naprostém klidu volby do
Národního shromáždění. Domy byly vyzdobeny.

Neslyšně za nás vyzvánějí zvony
Ohluchlý zvoník usnul v závějích
A zabolela dálka bez ozvěny
Když přestal padat sníh.                           
Kronikář obce Mratín 20. listopadu 2013, Zdeněk Preller.
(Pozn. redakce: Tento článek je uveřejněn z úcty ke všem kronikářům bez ohledu na dobu, kterou popisovali a s tichou tolerancí
ke způsobu, k jakému byli povětšinou okolnostmi donuceni)
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MRATÍNSKÁ INZERCE
1. 03. 2016
Rotoped Kettler basic 107 Paso. Jako nový,
cena 2.000,- (původní 5.000,-), při rychlém
jednání sleva. 602 233 792
Přidal: Renata Lukešová

25. 03. 2016
Prodám Toyota Yaris, 1. majitel, r.v. 2007,
1.3 (64kW), benzín, najeto 77 tis. km, ABS,
manuální A/C, el. PO, 4x airbag, , zámek
řadící páky, zadní mlhovky, servisní knížka,
zimní a letní pneu na ocelových ráfcích, el.
Zrcátka, STK do 9/2016, cena 115 tis. Kč.,
tel. 724 817 830
Přidal: petr

1. 03. 2016
Věnuji elektrické natáčky. 602 233 792
Přidal: Renata Lukešová

1. 03. 2016
Jsem maminka z Mratína na MD s tříletou
holčičkou a rádi bychom přibraly do našeho
týmu “parťačku či parťáka” na hlídání do
bytu se zahrádkou,nejraději 2-3*týdně(není
podm.) Dcerka je veselá a hravá, nikoho
nebije, miluje společnost dětí a já taktéž:),
zkušenosti s hlídáním mám:), prosím vole7. 03. 2016
Koupím domácí vajíčka od slepic,které žerou jte na tel: 775443854, děkujeme a budeme se
trávu a hrabou se v hlíně(ne v “kleci”na blátě) těšit, Iva.
a zeleninu bez chemie(nestříkanou),děkuji Přidal: Iva
tel:775443854
Přidal: Ivana
22. 03. 2016
Prodám nový mop, zn. BONA Spray Mop,
cena 949,-Kč. Mop prodávám bez náplně.
Nevhodný dárek, mop je zabalený v originál
krabici. Tel.: 723469651
Přidal: Jírová
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