Jaro je tu...
Rudolf Semanský, o.s. Mukařov-sko

...možná i proto, že jsem to v minulém
úvodníku tak trochu zakřikl, zima se letos své
vlády držela zuby nehty a ještě začátkem
dubna se tak zdálo, že jaro je v nedohlednu...
Jarní pranostiky „březen za kamna vlezem a
duben ještě tam budem“ nás sice ujišťují, že nejde
o nijak neobvyklý jev, zima ale naši trpělivost
zkoušela letos opravdu dlouho a těch pár dní, kdy
od začátku roku svítilo sluníčko by člověk spočítal
na prstech jedné ruky.
A tak zatímco o Velikonocích bylo ještě potřeba
řádně se obléci, již o čtrnáct dní později vtrhlo do
našich končin namísto jara rovnou léto a té čerstvé
vůně probouzející se přírody a vlhkého větru jsme
si nějak moc neužili....
Je za námi první čtvrtletí a chtě/nechtě si více a
více uvědomuji, že připravovat každé dva měsíce
nové číslo tohoto časopisu není vůbec
jednoduché.
Těší nás, že jste si na Mukařov-sko zvykli a ptáte
se po něm vždy, když jej nenajdete začátkem
příslušného měsíce ve svých schránkách. Někdy
to ale opravdu není jednoduché, sestavit číslo tak,
aby byly zaplněny všechny stránky a aby se
informace příliš neopakovaly. Vzpomínám, jak můj
předchůdce Vítek Šoupal neustále „bombardoval“
všechny přispěvatele a zástupce místních
organizací, aby články dodávali včas....:-)
Na druhou stranu myslím si, že pokud má někdo
zájem podělit se s Vámi – čtenáři o informace, a
termíny nejrůznějších akcí, měl by je zasílat
automaticky – rádi je pak zveřejníme.
Mírný skluz který časopis nabírá se snažíme
kompenzovat co nejaktuálnějšími informacemi a
tak se tentokrát budete moci dočíst i o akcích,

které by se jinak dostaly až do dalšího vydání,
které bude vlastně už prázdninové.
Jednou z tzv. horkých novinek je příprava
elektronické aukce energií, kterou jsme se rozhodli
organizovat i v naší obci po vzoru Říčan, kde se
setkala s velkým ohlasem a v nejbližší době zde
bude probíhat již druhé kolo. O této chystané aukci
samozřejmě najdete uvnitř čísla obsáhlý článek,
kde se dozvíte vše důležité.
Protože se na konec dubna chystá tradiční pálení
čarodějnic – v Mukařově a v Žernovce, chtěl bych
na závěr tohoto úvodníku poděkovat všem
nadšencům, kteří tyto akce pro veřejnost
připravují. Může se zdát, že připravit takovou akci
nic není – opak je ale pravdou a pokud by nebylo
pár nadšenců, jako jsou například sdružení hasičů,
někteří aktivní členové místních sdružení a jim
podobní, vlastně by se v našich obcích nic nedělo.
Mým přáním je, aby si návštěvníci těchto akcí
uvědomili, že nic není až tak samozřejmé. A kdyby
třeba našli chvilku a organizátorům akce řekli –
když ne slova díků - tak alespoň to, že se jim akce
líbila, bude to pro ně to nejlepší ocenění jejich
snahy.
Ať je vaše jaro příjemné, slunečné a klidné.
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Starosti starosty
Rudolf Semanský, starosta obce

Letošní jarní měsíce jsou – tak jako skoro
každý rok poněkud hektické. Vedle akcí již v
loňsku naplánovaných se pravděpodobně
rozeběhnou také projekty, které budeme moci
realizovat jen díky souhře šťastných náhod – i
zde však platí ono stále opakované: „štěstí
přeje připraveným“.
S příchodem teplého počasí se mimojiné
rozeběhly práce na hlavní silnici směrem na
Říčany, které musely být přerušeny na podzim
loňského roku. Možná ne každý to tehdy
zaznamenal, ale v průtahu Mukařovem zbývalo
před nástupem zimy položit poslední vrstvu již
několikrát zmiňovaného „tichého asfaltu“ a také
další opravy směrem od prodejny stavebnin na
Říčany musely vydržet až do jara.
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drží smutné prvenství – za tři roky se ještě nikdy
nepodařilo v naší obci mít v kontejnerech na
nápojový karton jen tento produkt.
Se stále přísnějšími podmínkami nakládání s
odpady v obcích tak může přijít např. i změna
systému, kterou známe z vyspělých zemí kolem
nás. Namísto jedné popelnice u domu a
anonymnímu odkládání odpadu na veřejných
stanovištích budeme mít u domu nádob několik a
likvidaci veškerého odpadu který vyprodukujeme si
také zaplatíme.

V této souvislosti již poněkolikáté opakuji, že celá
stavba je akcí Ředitelství silnic a dálnic ČR a touto
institucí je i financována. Obec Mukařov se na této
stavbě finančně nijak nepodílí.
I když se tedy práce dělají ve dvou etapách, jako
docela pozitivní vidím to, že drobná poškození,
která se objevila po zimě byla ještě před
zahájením pokládky poslední vrstvy opravena a
nemělo by se tak stát to, co můžeme vidět na
vozovce v Říčanech. Dopravní omezení se již
přesunula směrem do strašínského lesa a i když
nikoho samozřejmě netěší stání v kolonách, snad
alespoň jedna dobrá zpráva je to, že oprava
mostku v lesním úseku u Říčan se letos realizovat
nebude.
Jako každoročně proběhl v měsíci dubnu svoz
velkobjemového odpadu, tentokrát spojený s
dobrovolným úklidem naší obce s mottem „Čistý
Ladův kraj“. Nevím co říci k tomu, že kromě
organizátorů se této akce účastnili jen čtyři lidé.
Trochu mne sice mrzí, že nepřišli lidé, kteří to
slibovali pokaždé, když jsem jim na obci něčím
vyšli vstříc, nicméně pro nás to znamená jediné.
Již podobné akce neorganizovat a spíše se
spolehnout na těch pár nadšenců, kteří se domluví
a půjdou někam něco uklidit sami.
Co se mi velmi nelíbí a na co stále neznáme
recept je přístup, jak se lidé vypořádavají z
odpadem na místech pro tříděný odpad. V
kontejnerech na plasty staré hadry, v kontejnerech
na papír bioodpad a v kontejnerech na nápojový
karton, což jsou ty černooranžové kontejnery
určené výhradně na krabice od mléka, džusů atd.
tam najdete úplně všechno. Naše obec bohužel

Již jsem se zmínil o připravované elektronické
aukci energií, kterou bude organizovat naše obec
ve spolupráci se společností e-Centre. Vzhledem k
tom, že jsem si na vlastní kůži vyzkoušel průběh
aukce v Říčanech a dle několikrát kontrolovaných
propočtů mohu směle prohlásit, že úspora plynu
(elektřinu jsem nesoutěžil) činila v mém případě
téměř 30%, mohu účast v e-aukci jen doporučit.
V letošním roce se již také díky získané dotaci
konečně
rozeběhne
výstavba
vodovodního
přivaděče Region Jih, zatím alespoň do Srbína.
Že to bude náročná akce, svým způsobem
srovnatelná s výstavbou vodovodu a kanalizace v
Mukařově před 6-9 lety je více než jasné – bližší
informace o projektu a přípravných pracech
najdete v článku Ing. Zimy.
Poměrně živo – dokonce i na zasedání
zastupitelstva - bylo také kolem zápisu do
mateřské školy, neboť bohužel i přes provedenou
přístavbu kapacita školky stále nestačí potřebám
naší obce. Kapacita školských a předškolských
zařízení však není problém jen naší obce, takže
hledáním nejrůznějších řešení se nadále
zabýváme. Ale o tom raději až příště, měli bychom
vědět víc...:-)
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Školní jídelna vaří pro veřejnost
Ing. Přemysl Zima, místostarosta obce

Obec Mukařov oznamuje čtenářům, že od začátku
roku 2013 funguje školní jídelna při Základní škole
Mukařov také jaké vývařovna pro zájemce z řad
veřejnosti.
Pokud nemůžete, nebo jen nechcete každý den
vařit, můžete si tak obědy objednat v jídelně.
Cena oběda je 60,- Kč (polévka, hlavní jídlo a
zpravidla i ovoce/dezert). Obědy jsou vydávány
každý pracovní den (mimo dobu školních prázdnin)
00
45
mezi 11.
až 11.
do vlastních přinesených
nádob. V případě vašeho zájmu a pro podrobnější
dotazy nebo objednávky se obracejte přímo na
vedoucí ŠJ na telefonu 323 660 390, nebo osobně
v kanceláři ŠJ.
**********************************************************

Středočeské mistrovství v
orientačním běhu v Mukařově
Jarmila Němečková, SK OK24 Praha

V Mukařově proběhlo v neděli 21. dubna Oblastní
mistrovství Pražské a středočeské oblasti v
orientačním běhu, s účastí přes 700 účastníků od
dětí přes dorostence až po veterány.
Byla připravena i nesoutěžní trať pro příchozí.
Centrem závodu byla základní škola, tratě vedly
blízkým lesem. Všichni účastníci odjížděli s
pěknými zážitky z Mukařova a jeho krásného okolí.
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Jaro v Mateřské škole Mukařov
Mgr. Zuzana Tůmová, Mgr. Jana Valentíková,
MŠ Mukařov

Začátkem března jsme navštívili místní knihovnu.
Knihovnou nás provedla milá a usměvavá paní
Jeriová, která dětem nejdříve vysvětlila uspořádání
knih a umožnila jim prohlédnout si vybrané knížky.
Dětem se tam moc líbilo a slibovaly, že se sem
určitě s rodiči vrátí. Tak uvidíme….:-)
Ve školce jsme navázali nabídkou a prodejem knih
pro děti z nakladatelství SVOJTKA, nabídka byla
pestrá a cenově výhodná.
Navštívilo nás divadlo Krasohled s pohádkou plnou
písniček a zvířátek, pohádka „KUBÍK“ děti moc
potěšila.
Letošní začátek jara byl nezvykle mrazivý a
nepřívětivý. Děti marně čekaly na den, kdy budou
moci vyběhnout s míčem na zahradu, ale takový
den bohužel nepřišel a veškeré aktivity probíhaly
v teple tříd. A tak jsme alespoň jaro přivolávali
jarními básničkami, písničkami a obrázky, ze
kterých jsme uspořádali JARNÍ VÝSTAVU
výtvarných prací v budově celé MŠ.
Velikonoce jsme oslavili velikonoční veselicí, na
kterou nám některé maminky upekly úžasné
dobrůtky, moc jim děkujeme!! Také jsme se opět
připojili k výtvarné výstavě osmi říčanských školek
MALUJEME NA PLOTY. Třetí téma znělo „Z
POHÁDKY DO POHÁDKY“, líbilo se opravdu všem
a sami můžete posoudit do konce dubna, jak se
nám plotové obrázky povedly.
Další akce, které nás čekají:

KVĚTEN
JARNÍ BESÍDKY - termíny budou upřesněny
15.5. – DIVADLO KRASOHLED
22.5. - DIVADLO V MŠ FRIŠTENSKÁ
28.5. – DŘEVÍČKOVÁ DÍLNA V MŠ
30.5. - INKA RYBÁŘOVÁ V MŠ – oslava Dne dětí
FOTOGRAFOVÁNÍ

ČERVEN
NOVÝ SPORTOVNÍ PROJEKT - SPORTOVNÍ
OLYMPIÁDA (ZAPOJÍ SE 9 ŠKOLEK)
ŠKOLKOVÁ SLAVNOST – ROZLOUČENÍ
S PŘEDŠKOLÁKY
DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE
ŠKOLNÍ VÝLET
HASIČI V MŠ
Dvouměsíčník 2/2013, ročník VIII., číslo 44.
Povolení: MK ČR E 16658
Vydavatel: Mukařov-sko, občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
Sídlo redakce: Vysoká ul., 251 62 - Mukařov
Tel: 606 719 574
Web: http:/www.mukarov-sko.cz
Vychází 17.4.2013 s podporou Obecního úřadu Mukařov
IČO: 270 27 708
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Přípravy na výstavbu vodovodu v
Srbíně
Ing. Přemysl Zima, místostarosta obce

Aktuální stav 1. části III. etapy vodovodu
Region jih je někde uprostřed přípravy na
stavbu. Podařilo se již zasmluvnit výkon
technického dozoru, koordinátora BOZP a
administrátora dotace z Operačního programu
Životní prostředí, zasmluvněna je také projekční
firma, která zpracovává prováděcí dokumentaci
stavby a zadávací dokumentaci pro soutěž na
výběr zhotovitele stavby.
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Proběhla řada jednání mezi naší obcí a svazkem
obcí Region jih ohledně spolufinancování
významného podílu na projektu, přičemž obce
odsouhlasily navržený model, který počítá s
přesunem finančních prostředků svazku RJ obci
Mukařov na pokrytí vlastních zdrojů regionální
části stavby i na úhradu poměrné části vlastních
zdrojů ostatních nákladů s výstavbou spojených
(technický
a
autorský
dozor,
zpracování
dokumentace, výběr zhotovitele atp.).
Aktuální informace pro připojované nemovitosti
následují. Ke dnešnímu dni se na obecní úřad
vrátila převážná část potvrzených smluv o
podmínkách zřízení vodovodní přípojky.
V současné chvíli již probíhá příprava podání
žádosti o stavební povolení na přípojky.
Pro ty z Vás, kteří smlouvy ještě nedodali a
přípojku chcete vybudovat, je tento okamžik
poslední možností smlouvy neprodleně dodat,
nebo písemně potvrdit (stačí e-mailem), že o
přípojku nemáte zájem.
Výstavba přípojek bude probíhat organizačně tak,
že obec bude zajišťovat zemní práce na veřejné
části přípojky (od uličního řadu k hranici
soukromého pozemku) a položení celé technologie
vodovodu – kvůli celistvosti trubního vedení –
(trubky, armatury, vodoměry). Na vlastnících
jednotlivých napojovaných nemovitostí pak bude
zajištění připravenosti soukromého pozemku pro
položení trubního vedení – tj. provedení zemních
prací na vlastních pozemcích a příprava
vodoměrných šachet.
Připojovací poplatek na vodovod bude stanoven
průměrným nákladem veřejné části přípojek a
celého trubního vedení na jednu přípojku. Jeho
úhrada bude závazná po sepsání dodatku k již
uzavřené smlouvě a
nutná pro realizaci
přípojky.
Probíhají
jednání o vhodném
finančním
produktu
pro výběr příspěvků,
kdy chceme nabídnout
možnost i menších
úložek za účelem
postupného
shromažďování
poplatku.
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Máme v tom jasno ! Prosperita obce je zajištěna
RNDr. A. P. Rílek, SÚRAO
I přes každodenní masírováni informacemi o světové i evropské ekonomické krizi, s ní
související finanční krizi, restrikcích fiskálních politik, dopadech recese hospodářství na HDP a
spotřebu, máme pro všechny občany Mukařova dobrou zprávu.
Zastupitelstvo obce totiž s ohledem na omezené rozpočtové možnosti schválilo záměr, která může
budoucnost našich obcí a osobní prospěch každého trvale žijícího obyvatele výrazně zlepšit.
Partnerství s organizační složkou státu SÚRAO*, zřízenou Ministerstvem průmyslu a obchodu je cestou,
jak čelit nedostatku financí, potřebných k dokončení výstavby infrastruktury a zajištění realizace
ostatních veřejných projektů.
Dovolte abychom vyjádřili své potěšení že záměr byl pozitivně přijat většinou zastupitelů a vedle oblastí
jako jsou Čertovka, Březový potok, Magdaléna, Boletice, Čihadlo, Hrádek a Horka exkluzivního klubu
patřit i obec Mukařov s místními částmi Srbín a Žernovka.
Vhodnost této lokality je dána dislokací starých zatopených žulových lomů v těchto katastrech.
Geologickými zkouškami bylo prokázáno, že nejvhodnější způsob uložení vyhořelého jaderného paliva i
vysokoaktivních a dlouhodobých odpadů je právě zakonzervování v hlubinných horninových formacích.
Tato varianta vyhovuje jak po stránce bezpečnosti a technické proveditelnosti, tak po stránce
ekonomické, o kterou jde při zachování všech zákonných norem především.
Bezpečnostní rozbory prováděné formou geologických vrtů prokázaly, že existující horninové formace
jsou schopny zachovat celistvost úložného systému po dobu statisíců let.
Uzavření partnerství s naší institucí je prvním krokem na cestě k získání finančních prostředků na téměř
veškeré dlouhodobě odkládané projekty, které kvůli nespravedlivě přerozdělovaným daním trápí český
venkov. Dlouhodobý profit obce při účasti na tomto projektu totiž vysoce převyšuje jiná nabízená řešení
společností působících na Berounsku nebo Náchodsku a Trutnovsku, jako například těžba břidlicového
plynu nebo ukládání CO2. Proto věříme, že i přes určitou citlivost tohoto rozhodnutí občané vbrzku
docení výše uvedené výhody a je nám ctí, že můžeme společně tvořit naši budoucnost.
*(SÚRAO) Správa úložišť radioaktivního odpadu

____________________________________________________________________________________
Otevřený dopis společnosti ZEA Světice, a.s., V Zahradách 170, Světice, 251 01 Říčany u Prahy
Vážený pane starosto,
dovoluji si Vás požádat jménem naší akciové společnosti a jejího představenstva o uveřejnění
výzvy občanům Mukařova, Srbína a Žernovky, aby nevyváželi odpad ze svých nemovitostí na pole.
Tento nešvar odkládání všeho nepotřebného na cizí pozemek se rozmáhá stále více. Likvidace různých
hromad sutě, pneumatik, plastů a podobného odpadu nás ročně stojí nemalé finanční prostředky.
Problémem pro nás je také stále se zvětšující množství vyvezeného biologického odpadu na pole ze
zahrad, kterým je posekaná tráva, vyhrabané listí, spadané a shnilé ovoce, hromady větví, zemina
z výkopů apod., což vše ztěžuje práci mechanizace při obdělávání pozemků, komplikuje sklizeň, vytváří
lokální zaplísnění a vede až k místní likvidaci založených porostů.
Vím, že ve vaší obci (na rozdíl od jiných) jsou již částí obyvatel biopopelnice k zajištění likvidace
rostlinných zbytků využívány, ale i přesto vyvážení odpadu na pole je stále značné. Cena za sezónní
svoz biopopelnice při obsahu 240 litrů není nijak závratná a využívání této služby výrazně zlepší vzhled
a pořádek v obcích i jejich okolí.
Mnohokrát Vám děkuji za vstřícnost v této věci.
S pozdravem za ZEA Světice, a.s.
Ing. Jaroslav Švec
předseda představenstva
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Z kroniky obce Mukařov
Rudolf Semanský, starosta obce

V těchto dnech si připomínáme výročí ukončení druhé světové
války a osvobození naší země. Válečné události se nevyhnuly
ani naší obci a možná málokdo ví, že i zde probíhala v posledních
dnech války odbojová činnost. Pro ilustraci nabízíme kopii několika
listů mukařovské kroniky z té doby....
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E-aukce energií pro občany Mukařovska
Rudolf Semanský, Ing. Přemysl Zima

Dnešní spotřební společnost si již nedovede představit svoje fungování bez nejrůznějších zdrojů
energie. Voda, plyn, elektrická energie, to všechno nám na jedné straně usnadňuje život, na straně druhé
přináší mnohdy značné výdaje, které zatěžují rodinný rozpočet.
Většina z nás se domnívá, že jediným způsobem, jak můžeme snížit pravidelné měsíční výdaje, je
omezení spotřeby energií. Ve skutečnosti to jde i jinak - nákupem energií formou e-aukce. Tento způsob
však pro jednotlivce nepřipadá v úvahu. Pokud však svou poptávku po elektřině nebo plynu sdruží do
jednoho velkého objemu větší množství domácností a nabídne ji dodavatelům na trhu, rázem se pro ně
stávají mnohem zajímavější a o dodávku energií se utkávají formou aukce.
Proto se obec Mukařov rozhodla ve spolupráci se společností eCENTRE, a.s. nabídnout nejen svým
občanům, ale i obyvatelům blízkých obcí nákup silové elektrické energie a zemního plynu formou eaukce. Aukce funguje obdobně jako dražba, pouze s tím rozdílem, že dodavatelé snižuji své ceny dolů.
Aukce probíhá elektronicky, na internetu.
Co je e-aukce?
Dodavatelé vidí množství poptávané energie, nejnižší cenu a svou cenu, kterou můžou dále snižovat,
dokud aukce neskončí. Nevidí koho draží, nevidí konkurenty ani kolik jich je – vše je anonymní.
Kde získáte podrobné informace?
Veškeré informace získáte na kontaktním místě, které je zřízeno ve spolupráci se společností eCENTRE,
a.s. v kanceláři Obecního úřadu v Mukařově. Vaše dotazy zodpoví pracovníci obce.
Kontaktní místo bude otevřeno od 6. do 29. května, v době úřadních hodin – tj. v pondělí od 14. 00
do 16.00 hod. a ve středu od 14.00 do 18.00 hod.
Výdej nových smluv bude probíhat na Obecním úřadu v Mukařově v době od 17.7. do 31.7.
Jak se do e-aukce přihlásit?
Na uvedené kontaktní místo s sebou přinesete: kopii smlouvy se stávajícím dodavatelem (včetně všech
domácnosti budou tedy různé. V případě, že smlouvy nelze najít, je potřeba zavolat stávajícímu
dodavateli a buď požádat o zaslání opisu nebo zjistit do kdy smlouva platí a jaká je výpovědní doba
Standardně bývá výpovědní lhůta 3 měsíce a kopii ročního vyúčtování spotřeby elektřiny / plynu.
Je účast v aukci pro obyvatele nějakým způsobem zpoplatněna?
Ne, obyvatelé ani podnikatelé nehradí žádné poplatky. Aukce je zcela ZDARMA!
Pokud nedojde ke snížení ceny oproti stávajícímu dodavateli, nebo dojde ke snížení ceny pouze u
jedné komodity, musí obyvatelé uzavřít smlouvy s vítěznými dodavateli?
Ne, pokud by cena vysoutěžená v e-Aukci byla vyšší, než je stávající cena klienta, klient není povinen
uzavírat smlouvu s novým (vítězným) dodavatelem. Pokud dojde ke snížení ceny pouze u jedné komodity
elektřina, plyn) může klient uzavřít jen smlouvu na danou komoditu.
Pokud má obyvatel více míst odběru (například 2 v Mukařově a 1 v Západočeském kraji), bude
aukce zahrnovat všechna tato místa odběru?
Záleží jen na jeho vůli. Může do e-Aukce dát obě odběrná místa, ale také nemusí. Logické ovšem je mít
obě místa za stejnou cenu a u stejného dodavatele. Větší objem vložený do e-Aukce také zvyšuje
předpoklad dosažení vyšší úspory.
Mohou se obyvatelé účastnit e-Aukce, když mají uzavřenou smlouvu na dobu určitou, např. do
dubna 2014? Ano mohou, elektronická aukce je realizována na období 2 let a tito uživatelé se tedy
mohou k odběru připojit po uplynutí jejich stávající smlouvy, a to na dobu zbývající. Po uplynulých dvou
letech bude opětovně vyhlášena e-Aukce.
Mohou se aukce účastnit i obyvatelé, kteří nemají bydliště v Mukařově?
Ano, elektronická aukce je otevřena i pro obyvatele a podnikatele z dalších okolních obcí.
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Co využitím této možnosti výběru dodavatele občané kromě snížení ceny ještě získají?
Kromě výhodnější ceny získávají domácnosti tímto způsobem také 100% administrativní právní servis,
díky kterému se nemusejí obávat někdy nejasných, nesrozumitelných, nebo dokonce pro občany
nevýhodně nastavených podmínek. V elektronické aukci jsou jasně stanovené základní parametry
podmínek a dodavatelé nabízejí během aukčního kola své ceny. V elektronické aukci jsou jen prověření
dodavatelé.
Jak to probíhá?
1. krok: Na kontaktním místě podepíšete smlouvu s eCENTRE a předáte potřebné podklady.
2. krok: eCENTRE sesbírá podklady od všech domácností…
3. krok: ...a sdruží poptávku do e-Aukční síně.
4. krok: Poté osloví široké portfolio dodavatelů a vyzve je k účasti v e-Aukci
5. krok: V internetové Aukční síni jsou porovnány nabídky dodavatelů – zajištěna férová soutěž
6. krok: Poskytovatel služby porovná Vaše stávající ceny s cenou vzešlou z e-Aukce.
7. krok: Je-li cena z e-Aukce nižší, než Vaše stávající cena, eCENTRE zajistí podpis smlouvy mezi Vámi
a vítězným dodavatelem. Máte tak zajištěn 100% administrativní servis.
Z čeho se skládají Vaše platby a co je možné soutěžit?
Zjednodušeně můžeme říct, že platby za energie, které hradíte, se skládají z těchto částí:
Neregulovaná složka – výši této části si dodavatelé stanovují sami, a tudíž lze soutěžit v e-Aukci. Jedná
se o cenu za:
silovou elektřinu (tedy skutečně dodanou do Vašich zásuvek - tato tvoří cca 40 % z celkové platby) v
kWh a dále pevnou cenu za měsíc (poplatek za činnost dodavatele, například za tvorbu vyúčtování,
evidenci, apod.)
spotřebu zemního plynu včetně stálého měsíčního poplatku. Tato tvoří až 80 % z celkové platby.
Regulovaná složka – především cena za distribuci energie (elektřiny či zemního plynu), která je
každoročně pevně stanovena Energetickým regulačním úřadem a nelze ji tudíž soutěžit.
Způsob předání podkladů:
Osobně (kopie dokumentů v tištěné podobě)
nebo zasláním kopií dokumentů v tištěné podobě na níže uvedenou adresu.
Obálku s podklady prosím označte:
Domácnosti Mukařov“ eCENTRE, a.s.
Ladislav Zíta, Nemocniční 987/12, 702 00 Ostrava

Poskytovatel služby

Provoz kontaktního místa
Obecní úřad v Mukařově – zasedací místnost pondělí 14 - 16 h, středa: 14 - 18 h
V případě jakýchkoliv dotazů, prosím, kontaktujte níže uvedenou kontaktní osobu
Kontaktní osoby:
Ladislav Zíta tel.: 730 512 272 , e-mail: ladislav.zita@ecentre.cz
Rudolf Semanský, starosta obce Mukařov, tel.: 323 660 246, e-mail: starosta@mukarov.cz
Ing Přemysl Zima, místostarosta, tel.: 724 191 247, e-mail: premysl.zima@mukarov.cz
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INZERCE

V dobách, kdy televize nebylo , se více tan čilo.
Nebýt však televize, nevracelo by se tolik lidí k tanci.

Co Čech, to tanečník.
Díky televizním „Stardance“ mnozí lidé poznali, že umění tančit je dnes ve společenském
životě opět velmi žádané, a že se společenský tanec nejen u nás dostal zpět do popředí
zájmu jak dospělých, tak i teenagerů a dětí.
Důkazem zájmu o tanec jsou rozšiřující se taneční kurzy, hlavně pro dospělé, do jednotlivých
obcí, a také jejich naplněnost lidmi, kteří v tanci nacházejí zábavu i odreagování od běžných
starostí.
Tento trend bych rád přenesl i do naší obce, a přispěl tak k pestrosti zdejšího společenského
života. Taneční kurzy vám mohou přinést spoustu zážitků, dovedností i nové přátele.
Pusťte do svého života tanec a nechte ho stát se součástí vašeho životního stylu.
Nabízím výuku kompletního repertoáru tanců standardních waltz, tango, valčík, slowfoxtrot
i quickstep i latinsko-amerických cha-cha, samba, rumba, jive. Pro rostoucí zájem
zařazujeme do naší výuky i paso doble, samozřejmě nechybí ani blues, polka, twist,
mambo, charleston, čardáš a mazurka.
Zařaďte se i vy mezi ty, kdo se společenských akcí s tanečním programem mohou aktivně
účastnit. V našich kurzech vás na to rádi připravíme.
Váš zájem o otevření tanečních kurzů v Mukařovské sokolovně vyjádřete, prosím,
předběžnou přihláškou, kterou po vyplnění vhoďte do schránky na adrese:
Macháček Viktor, Zelená 60, Mukařov, mob.: 724 178 204.
Taneční kurz pro dospělé otevřeme v případě zájmu nejméně 10 párů
na začátku měsíce října již v tomto roce.
Tento kurz obsahuje 10 lekcí / každá lekce trvá dvě hodiny.
Předpokládaná cena na 10 lekcí je 3.000,-Kč za taneční pár.
Bližší informace o Taneční škole ASTRA Praha najdete na těchto stránkách
http://www.astra-praha.cz/
Viktor Macháček

do kontaktu prosím napište svoji mailovou adresu, popřípadě telefon, d o p o z n á m k y k t e r ý d e n v t ý d n u
by vám pro ná vště vu tanečních kurzů nej více vyho vo va l
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Kalendář akcí

Duben 2013

blahopřání

13 – 14.4. Svoz velkoobjemového
a nebezpečného odpadu
Svoz bude organizován na obvyklých
stanovištích M+S+Ž

Blahopřejeme našim spoluobčanům,
kteří se v měsíci dubnu a květnu dožívají
významného životního jubilea:

30.4.

Pálení čarodějnic + průvod masek
Mukařov, sokolovna (SDH Mukařov)
Žernovka, louka u Uzlů (SDH Žernovka)

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

Květen 2013
6. - 29.5. Sběr podkladů pro e-Aukci energií
Sběr podkladů bude probíhat v kanceláři
OÚ Mukařov v úředních hodinách
Jarní besídky v MŠ Mukařov
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Červen 2013
8.6.

Dětský den s hasiči v Mukařově
Od 14:00 na hřišti TJ Sokol Mukařov.
Více podrobností bude publikováno později

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

Kučera Miroslav
Mazuchová Miluše
Borsiczká Jana
Dušková Marie
Moravcová Jindř.
Bašta Jan
Güntherová Jana
Forejt Václav
Kalousová Emilie
Průšová Zdenka
Holovská Květa
Nykodemová Dana
Beranová Anna
Brummerová Anna
Urbanová Zdeňka
Rašovec Václav

Srbín,
Mukařov,
Žernovka,
Mukařov,
Srbín,
Žernovka,
Mukařov,
Srbín
Žernovka
Mukařov
Mukařov
Mukařov
Mukařov
Srbín
Srbín
Mukařov

6. dubna
6. dubna
9. dubna
10. dubna
12. dubna
19. dubna
21. dubna
22. dubna
24. dubna
27. dubna
16. května
17. května
20. května
25. května
28. května
30. května

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

PROSTOR

PROSTOR

PRO VAŠI

PRO VAŠI

REKLAMU

REKLAMU
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