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Jarmark a Vitana Majonéza Cup 2018 je za dveřmi
První prosincový den, první prosincová sobota, prostě první
adventní víkend proběhne tradiční předvánoční událost, která
vyláká většinu mratínských občanů k návštěvě adventně naladěného areálu hřiště. Stánky s nejrůznějšími lákadly, pochutinami,
ale především spousta milých setkání s přáteli, sousedy i neznámými návštěvníky Mratína. Staročeský jarmark vstupuje do svého dvanáctého ročníku, stejně jako Mistrovství ČR v přípravě
bramborového salátu - Vitana Majonéza Cup 2018.
K dokonalé iluzi Vánoc napomůže nejen výzdoba a nabídka
stánků, ale také staročeská kapela či dětmi milovaný loutkoherec
Viktor. Pochopitelně nebude chybět ani zmiňované bramborovo
salátové mistrovtsví, do jehož poroty letos usedne nejúspěšnější
spisovatel posledních desetiletí Michal Viewegh. Ten o bramborovém salátu prohlásil doslova „bramborový salát je pro mě takový český humr. Mám ho jednou ročně, ale o to víc ho miluju.“
Samotné kuchařské soutěže se zúčastní na dvě desítky týmů z
celé republiky. Soutěžit se bude opět ve dvou kategoriích junior
a senior. Udílet se tudíž budou opět dva mistrovské tituly. A kdo
si odnese ten letošní? Pro starší kategorii bude jistě povzbudivou
informací, že se letos nezúčastní šestinásobný Mistr ČR Martin
Pánek, jelikož má milou leč neodkladnou rodinnou povinnost.

Nevíme tedy, kdo letošní
titul získá, zato s jistotou
víme, kdo ho nezíská :)
Přijďte tedy 1. prosince mezi 9. a 12. hodinou
do mratínského sportovního areálu, nebo budete mít
všechny mratínské drby
pouze zprostředkovaně a
Michal Viewegh
vánoční atmosféru tohoto
skvělého dne nezažijete vůbec, ta se zprostředkovat nedá.
Děkujeme také partnerům, bez jejichž laskavé podpory by
všechno bylo složitější, něco dokonce nemožné. Jmenovitě pak
Obci Mratín, společnosti Vitana, dále Distribučnímu centru
Ahold Klecany a v neposlední řadě firmě Auto Elso.
Hlavním pořadatelem je Agentura pro Mratín, která tímto děkuje svým tolerantním rodinám, že jim umožňují trávit volný čas
přípravami a organizací celého programu.
Těšíme se na vás!
					
(APM)

POZVÁNKA
Zveme především všechny děti, ale i jejich rodiče a ostatní
občany obce na akci pořádanou Obecním úřadem Mratín
a Agenturou pro Mratín

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
která se koná v neděli 2. prosince 2018 v 18.00 hodin ve sportovním areáluza Restaurací U hřiště.
Před vlastním rozsvícením vystoupí se svým programem děti z
Mateřské školy Mratín a koledy zazpívá místní pěvecký spolek
Meluzína.
Prosím, auta nechte doma, udělejte si pěknou procházku.
Tradiční občerstvení zajistí pan Miroslav Václavík.
Ing. Jiří Falek
starosta obce

Bc. Zdeněk Novák
Agentura pro Mratín
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Mratínské oslavy 100. výročí vzniku Československé republiky
V průběhu celého roku 2018, kdy si připomínáme 100 let od
vzniku samostatné Československé republiky, bylo mnoho příležitostí ke vzpomínkovým a oslavným akcím na mnoha místech
naší vlasti. Toto významné jubileum jsme samozřejmě nenechali
bez povšimnutí ani v naší obci.
Oslavy se v Mratíně konaly v předvečer svátku, to je v sobotu 27. října, a jak se později ukázalo, bylo to dobré rozhodnutí
už jen z důvodu počasí. V neděli totiž déšť neustal snad ani na
chvíli.
U kaple sv. Michaela Archanděla zahájil starosta obce Ing.
Falek program oslav přivítáním přítomných a hostů a přednesl slavnostní projev. Po něm následovalo zasazení pamětní lípy.
Vše již bylo připraveno, vykopána jáma v ní nachystán strom s
kořenovým balem do ní částečně zapuštěným. Prvních lopatek
zeminy se ujala nejstarší občanka Mratína, paní Jaroslava Králíková a zahájila tak samotný akt výsadby. Dále se ujali lopat
zástupci zastupitelstva a všech místních spolků. Zapojili se i občané a hlavně děti, které si tento bod programu užívaly. Ochotně
se s velkým zápalem zapojily do sázení, s vervou sešlapávaly

zeminu v jámě a přidávaly tabletky s hnojivem. Když byla lípa
zasazena, bylo potřeba ji ještě zalít a i to obstaraly děti. Běhaly s
konvičkami a zalévaly. Určitě si budou tuto událost pamatovat a
až budou velké a půjdou kolem již vzrostlé lípy, vzpomenou si.
Ještě zbývalo strom ukotvit, aby rostl pěkně rovně, to byla také
zajímavá podívaná. A pak už se slova ujal host celé slavnosti
páter Jan Houkal a právě zasazené lípě požehnal. Po té následovala státní hymna. Mezitím se již setmělo a program pokračoval
lampionovým průvodem k pomníku padlým z 1. světové války,
kde za účasti Baráčníků byl k pomníku položen věnec. Následoval přesun do zámeckého areálu, kde byla představena kniha
„Mratín v nekonečnosti času“, která byla při příležitosti oslav
100. výročí vzniku republiky vydána. V ní je představena naše
obec jednak na historických fotografiích, další pak dokumentují
cestu, kterou obec prošla ve svém vývoji a zachycují běžné i
významné okamžiky a události v Mratíně. Po požehnání knize
páterem Houkalem následoval slavností ohňostroj, kterým byla
celá slavnost ukončena.
				
J. Jiráková, kronikářka.
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Vážení občané,

tím pokračovali se stejným systémem, dojde ale ke zvýšení
poplatku. Během příštího roku budeme postupně realizovat
některá opatření, která by měla finanční deficit snížit. Především budeme apelovat na Vás, občany, aby zejména u směsného odpadu docházelo k řádnému třídění a v odpadových
nádobách zůstal jen takový odpad, který se nedá dále již separovat či jinak využít. Tím by se snížila váha odpadů, která
by končila na skládce a tím i cena.
U separovaného odpadu máme zase zájem, aby byl co nejmenší objem odevzdávaného odpadu. Občané třeba u plastů
nesešlapávají PET lahve. U papírového odpadu jsou v kontejnerech i prázdné papírové krabice, nikdo je nerozloží do plochého tvaru. Převážíme tedy „vzduch“ a tvrdě za to platíme.
Jenom pro Vaši informaci, za co vše obec platí mimo
směsný odpad. Jak za bioodpad, tak i velkoobjemový odpad,
pneumatiky, nebezpečný odpad atd. Všechny tyto náklady se
promítají do výši poplatku. Rovněž příspěvek EKO-KOMu
bychom neměli používat na úhradu nákladů, ale na rozvoj
odpadového systému. Uvažujeme i o změně systému, že by
každá nemovitost platila za počet nádob. Na tuto systémovou
změnu je ale potřeba realizovat nové výběrové řízení, které
chystáme v první polovině r. 2019. Mnozí namítnou, proč to
neuděláme hned. Není to ale tak jednoduché, jak to vypadá.
Na výběrové řízení je lepší, když se spojí více obcí, je pak
lepší vyjednávací cena. A protože letos na podzim byly komunální volby, řada obcí to odmítla s tím, že to bude řešit až po
volbách. Již jednou jsme provedli změnu odpadářské firmy na
přelomu roku a bylo to náročné. Vyměňovat v zimě a hned po
Novém roce odpadové nádoby nebylo jednoduché. Určitě se
k této problematice dostaneme hned po Novém roce.

nejprve se ohlédnu za událostmi v říjnu. Hned na začátku října proběhly volby do obecního zastupitelstva. Účast
byla asi o 50 voličů větší než v r. 2014. Děkujeme. V sobotu
27.10.2018, v předvečer státního svátku 100 let trvání republiky, jsme tento svátek oslavili společně s dětmi i dospělými
a se zástupci místních spolků zasazením pamětní lípy u kaple sv. Michaela Archanděla, položením věnce u památníku z
I. Světové války spolu s mratínskými baráčníky, pokřtěním
nově vydané knížky k stému výročí republiky „Mratín v nekonečnosti času“. Závěrem akce byl slavnostní ohňostroj.
Ve středu 31.10.2018 proběhlo ustavující zasedání obecního zastupitelstva v Mratíně, starostou byl zvolen Ing. Jiří Falek, místostarostou p. Miroslav Bukovský. Bližší informace o
průběhu zasedání jsou v zápise č. 1 na úřední desce nebo na
webu obce www.mratin.cz
A nyní se podíváme, co nás čeká. Nezadržitelným tempem
se blíží závěr roku, který je spojen s celou řadou akcí, na
které se všichni, a to nejen z Mratína, těšíme. První sobotu
v prosinci (1.12.2018, kdy začíná advent) bude tradiční jarmark spojený s již 12. ročníkem „Mistrovství ČR v přípravě
bramborového salátu Vitana Cup 2018“. Následující den v
neděli 2. prosince bude další akce, a to „Rozsvícení vánočního stromu“, kde chceme dětem udělat radost čokoládovým
adventním kalendářem a dospělým sklenkou svařeného vína.
Obě akce jsou na samostatných pozvánkách. Prosinec bude
plný akcí, jen tedy heslovitě - Mikuláš, „Mratínská polední“ spojená s rozdáváním Betlémského světla a každoroční
zpívání sester Laňkových. Přesné termíny budou v příštím
prosincovém vydání Mratínovin.

Co lze říci závěrem. Pro rok 2019 zůstane systém stejný
jako v roce 2018, dojde ale určitě ke zvýšení poplatku. Obec
využije a postupně prověří všechny odpadové komodity a
bude hledat případné rezervy. Zároveň bude připravovat změnu systému. Je také ale především na Vás, občanech, jestli
se bude více třídit a tím se zmenší tonáž směsného odpadu v
popelnicích.

Parkování aut v zimním období
Byli bychom rádi, aby toto období bylo stejné, jako zimy
předchozí, protože ušetříme na zimní údržbě. Ale i když bude
stejná jako zimy předchozí, nevyhneme se nějakému poprašku či menší vrstvě, která bude potřeba odklidit. Proto tímto
apelujeme na občany, aby svá vozidla parkovali na svých
pozemcích a uvolnili průjezd na komunikaci pro pluh. Totéž platí pro majitelé aut v Brandýské ulici
u bytových domů, aby při parkování nepřečnívali na chodník. Pak totiž neprojede technika, s kterou odklízíme sníh z
chodníků. Místní komunikace se jen pluhují, solí se jen hlavní
komunikace.
Svoz rostlinného odpadu v bionádobách v listopadu
končí, poslední svoz je v pondělí 26. listopadu 2018. Pak i
nadále je každou neděli od 9:00 do 10:00 hodin otevřen sběrný dvůr, kde mohou mratínští občané bioodpad či ostatní odpad zdarma odložit.

								
				
Ing. Jiří Falek
								
				starosta obce

Odpady
Na jiném místě Mratínovin je článek o odpadech v Mratíně. Není zrovna potěšující. Přitom se již delší dobu jedná o
zvýšení skládkového poplatku ze stávajících 500,- Kč na 1
tunu až na 2.000,- Kč/t. Zvýšení bude navrženo v rámci předložení nového odpadového zákona (někdy v r. 2019). Dobrou
zprávou je, že Ministerstvo životního prostředí nabídne obcím tzv. recyklační slevu. Obcím, které docílí určité úrovně
recyklace, se zvýšení nebude týkat nebo jen z části. Výpočet
bude vycházet z hlášení o produkci odpadu, které odevzdáváme. Nový zákon by měl vstoupit v platnost 1.1.2021. Máme
tedy ještě čas s tím něco udělat. Pro rok 2019 bychom za3
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Vyvážíme mratínskou kulturu
Pokud máte chuť přijet se podívat na krásné místo v krajině a
užít si kulturní sobotu, rozhodně si naplánujte na 8.12. 2018
výlet do Vysoké u Mělníka.

Mikulášská nadílka
5. prosince 2018
od 18:00 hodin
v Sokolovně

Adventní vernisáž obrazů Jiřího Šimberského, kterou doplní
díla Boba Sobotky a Jiřího Hartla doprovodí mratínská Meluzína koledami a divadelní soubor MiG sehraje divácky oblíbenou černou grotesku Vrátila se jednou v noci.

sobota 8.12.2018

Mikulášská nadílka 2018
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Vážení občané,

Jak vyplývá z tabulky, nejdražší je likvidace směsného odpadu,
tedy toho, co končí v popelnicích a následně na skládce. Produkci směsného odpadu máme nad průměrem Středočeského kraje
(224 kg/ob/rok 2017). Vzhledem k tomu, že obec je plynofikovaná a uhlím topí poměrně málo domácností, mohli bychom mít
produkci směsného odpadu výrazně nižší. Mnoho podobných
obcí má produkci směsného odpadu pod 150 kg/ob/rok, ti nejlepší kolem 60 kg/ob/rok. Proto obec uvažujeme o zavedení systému plateb za odpady podle objemu popelnic. Podobný systém
mají v Líbeznici a produkují cca 120 kg směsného odpadu na
hlavu.

přinášíme vám informace o stavu odpadového hospodářství
obce. Více než polovina vyprodukovaného odpadu končí na
skládkách, což je momentálně sice nejlevnější, ale pro naši planetu nejhorší řešení likvidace odpadu. Skládkování se postupně
v ČR i Evropě omezuje. Jedním z nástrojů, který by měl přijat
v zákoně o odpadech příští rok, je i výrazný nárůst poplatku za
uložení na skládku, což v konečném důsledku může vést k růstu
cen za vývoz popelnic a tedy i navýšení poplatku za odpad pro
občany. Abychom lépe pochopili situaci a mohli s ní následně
pracovat a na chystané změny se dobře připravit, je potřeba se
podívat na současný stav odpadového hospodářství obce.

Druhou nejvyšší položkou nákladů jsou výdaje obce na tříděný
sběr. Příjem od EKO-KOMU náklady na tříděný sběr nekryje.
Podmínky pro tříděný sběr jsou takové, že pokud není materiál v
kontejnerech dostatečně stlačený, příjem tříděný sběr nepokryje.
Stlačujte proto, prosím, PET láhve a skládejte krabice. Z analýzy odpadového hospodářství, kterou pro nás vypracoval spolek
Arnika, vyplývá, že do stávajících kontejnerů by se mělo vejít až
2x víc surovin, než dnes vytřídíme. Všem, kteří třídí, děkujeme.
Množství vytříděných surovin je v naší obci nadprůměrné (průměr v obcích od 1000 do 4000 obyvatel bez započtení výkupu a
školního sběru v roce 2017 byl 41,1 kg).

Příjmy a výdaje na nakládání s odpady v obci v roce 2017

Rozdíl mezi výdaji a příjmy je cca 225 tisíc Kč, které musela
obec dotovat ze svých jiných příjmů. V této částce není započítáno dalších cca 150 tisíc za svoz bioodpadu z bionádob a cca 80
tisíc Kč za provoz sběrného dvora.
V přepočtu na obyvatele vydala obec na likvidaci odpadu v
roce 2017 přibližně 1.100,-Kč/ob/rok a pokud k tomu připočteme výše uvedené nezapočítané náklady, tak se dostaneme na
částku cca 1.220,- Kč/ob/rok). Část obec pokryla z příjmů za
vytříděný odpad a zbylou část dotovala.

Podle odhadů již zmiňované analýzy by mělo jít z odpadu ještě
vytřídit minimálně 30 až 40 kg surovin typu papír, plasty, sklo,
kovy a 50 až 60 kg bioodpadu, který lze zkompostovat. Nejlepší
pak je odpad, který vůbec nevznikne.
								
		
Ing. Milan Havel – Arnika				
		
Ing. Jiří Falek – starosta obce

Konečně je tady! První 5G internet na doma
Přinášíme k Vám superrychlý internet, který letííí
100 Mb/s za 255 Kč na prvních 6 měsíců při objednání do 30. 11. 2018
40 Mb/s za 95 Kč na prvních 6 měsíců při objednání do 30. 11. 2018
Stabilita a spolehlivost díky vyhrazenému 5G pásmu
Neomezený datový limit (žádný FUP)
Jednoduše, online, bez smluvních závazků
Venkovní anténa a Wi-Fi router v ceně služby
Internetová televize Nordic TV s až 120 kanály

www.nordictelecom.cz
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Srdečné pozvání do nedalekých Panenských Břežan
Na vršku v Panenských Břežanech se k nebi tyčí kaple svaté
Anny z let 1705-1707. Postavit ji nechala Helena Pieroni da Galiano abatyše kláštera u svatého Jiří na Pražském hradě. Tato
vzdělaná žena architektuře rozuměla. Pocházela totiž ze starého
italského rodu stavitelů a architektů, kteří mimo jiné působili
na dvoře Medicejských. Pro projekt stavby si vybrala mladého
Jana Blažeje Santiniho-Aichla. Nikdo netušil, jaké úrovně jeho
díla později dosáhnou a že se stane zakladatelem zcela nového
slohu, kombinujícího gotiku s barokem – barokní gotiky nebo
gotizujícího baroka, chcete-li. Každý dnes zná kostel na Zelené
hoře u Žďáru nad Sázavou, Santiniho vrcholné dílo a památku
UNESCO. Málokdo však ví, že základy byly položeny v Panenských Břežanech. Již na počátku 18. století si v Panenských Břežanech Santini hrál se světlem, prostorem a s půdorysem slavné
paprsčité centrály.

Kaple sv. Anny byla před nedávnem opravena a restaurována.
Může se nám tak představit v plné své kráse. V kapli se konají různé kulturní akce, křty knih, divadelní představení, svatby,
přednášky či vánoční koncerty. Od středy do neděle je též v běžné otevírací době přístupná veřejnosti. Její správci, tedy Památník národního útlaku a odboje (PNÚO) Panenské Břežany, jsou
nakloněni jakékoli spolupráci a rádi přijmout podněty od obyvatel našeho regionu i návštěvníků kaple. Více informací získáte
na https://panenske-brezany.muzeumbrandys.cz/cz/
				
Ing.Jiří Piller
		
vedoucí Památníku národního útlaku a odboje
			
Panenské Břežany

Pohodlně, rychle, nejlevněji - Lítačka
Stále oblíbenější mobilní aplikace PID Lítačka přináší cestujícím v Praze a Středočeském kraji nejpohodlnější způsob nákupu krátkodobých jízdenek pro cestu veřejnou dopravou v rámci
Pražské integrované dopravy (PID).

svůj automobil a pokračovat pohodlně veřejnou dopravou. Další
šikovnou funkcí je nákup až deseti jízdenek najednou, které si
cestující aktivuje podle potřeby. Zakoupenou jízdenku můžete
navíc předat dalšímu uživateli.
„Intenzivně pracujeme na dalším rozvoji, aby od začátku příštího
roku mohli cestující přes aplikaci kupovat i dlouhodobé časové
kupóny,“ vysvětluje Michal Fišer, generální ředitel společnosti
Operátor ICT, a.s., která má vývoj a správu aplikace na starosti.
Aplikace je zdarma ke stažení v App Store a Google Play.
Více na http://pid.litacka.cz/aplikace

Nejrychlejší cestování
Aplikace vyhledá dopravní spojení podle vaší polohy a doporučí nejlevnější jízdenku s platností 30 minut až 3 dny pro cestu
veřejnou dopravou v rámci Pražské integrované dopravy (PID).
Výhodou aplikace je schopnost pracovat s aktuálními informacemi o dopravě v rámci PID, a to včetně výluk a mimořádností.
Máte jistotu, že aplikace vyhledala nejrychlejší možnou cestu.
Zaplacení jízdenky probíhá pomocí nahrané platební karty nebo
služby Masterpass, jízdenka je aktivní do dvou minut od zakoupení.
Jízdenka zakoupená přes mobilní aplikaci je platná ve všech
pásmech PID, tedy i v integrovaných částech Středočeského
kraje, včetně vlaků ČD.
Příští rok pro dlouhodobé kupóny
Aplikace zobrazuje také přehled parkovišť P+R a jejich aktuální obsazenost, takže mají řidiči přehled, kde mohou odstavit
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