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XI. ročník

Rozsvícení vánočního stromu

vydání č. 116

Následující den po Mistrovství republiky ve výrobě
bramborového salátu v neděli 2. prosince se konalo ve
sportovním areálu zámecké zahrady rozsvícení vánočního stromu. Tato neděle byla první adventní, vše bylo
připraveno, po předchozí akci nebylo nikde ani památky
a tradiční svařené víno vonělo do daleka. Počasí se však
na tuto akci vůbec nevyvedlo, od rána pršelo a nepřestávalo ani k večeru. Tak přišly na řadu deštníky a nepromokavé bundy. Pod altány ale nepršelo a vše se zvládlo.
Po úvodním slovu pana starosty nastoupila první skupina dětí z místní mateřské školy, po ní potom druhá skupina. Děti zazpívaly písničky a koledy a pódium už patřilo mratínskému pěveckému spolku Meluzína. Kdo měl
chuť a náladu, zanotoval si s nimi. Dospělí si pochutnali
na „svařáku“ a děti si odnesly čokoládové adventní kalendáře, aby jim čas do Vánoc rychleji uběhl. Akci pořádal Obecní úřad Mratín a Agentura pro Mratín.
			
J. Jiráková, kronikářka.

Mikulášská nadílka
Dne 5. prosince od 18,00 hodin se konala v mratínské Sokolovně tradiční
Mikulášská nadílka, kterou pořádala Agentura pro Mratín. Děti vzrušeně
čekaly na Mikuláše, anděla, ale hlavně na čerta. Ještě před jejich příchodem přednášely do mikrofonu básničky a zpívaly písničky. Netrvalo dlouho a Mikuláš ve velkou nůší byl mezi dětmi. Za ním přišel anděl a zbýval
už jen čert, ten ale působil na první pohled hrůzostrašně. Některé děti se
i bály a jiné prokázaly velkou odvahu a statečnost a čerta si pohladily.
Balíčky se sladkostmi rozdávali anděl s Mikulášem, čert občas zahartusil
a zařinčel řetězem, ale děti brzy poznaly, že vůbec není zlý. Tak ještě pár
fotek na památku a můžeme vyrazit k domovu.
					
J. Jiráková, kronikářka
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Vážení občané Mratína,
než jsme se nadáli, jsou tu vánoce a konec roku. Jsme
všichni o rok starší, ale to je normální koloběh života. První
adventní sobotu proběhl Vánoční jarmark a 12. ročník
„Mistrovství republiky v přípravě bramborového salátu - Vitana Cup 2018. Počasí vyšlo, ze strany Agentury pro Mratín
bylo vše pečlivě připraveno. Soutěžících bylo tentokrát 18.
týmů, rovněž návštěvníků přišlo velké množství. Potěšující bylo, že první místo v kategorii seniorů obsadil ženský
mratínský tým Majolenky. Následující den v neděli se uskutečnilo Rozsvícení vánočního stromu. Nejprve všechny děti
společně odpočítaly rozsvícení vánočního stromu a program
dál pokračoval již pod svítícím stromem. Vystoupily dětí z
Mateřské školky s pečlivě připraveným programem a vánoční
koledy zazpívala pěvecká skupina Meluzína. Bohužel počasí
tentokrát nevyšlo, pršelo. I tak ale přišlo dost návštěvníků.
Musím poděkovat jak organizátorům jarmarku a Mistrovství
republiky v přípravě bramborového salátu, tak také učitelkám
z Mateřské školy, které s dětmi nacvičily sobotní vystoupení,
pěvecké skupině Meluzína, ale i rodičům, že přivedli své děti
v sobotu na jejich vystoupení a na tomto místě jim všem moc
poděkovat.
Je nutné také poděkovat samotným vystupujícím, a to dětem z MŠ i zpěvákům Meluzíny. Vystoupení vypadá jednoduše, ale nikdo za tím nevidí hodiny a hodiny nacvičování.
Proto všem patří velký dík. Při rozsvícení vánočního stromu
každé dítě obdrželo zdarma čokoládový adventní kalendář,
dospělí zase svařené víno, aby se jim při setkání dobře povídalo a navodila se vánoční atmosféra, kterou bohužel narušil,
jak jsem psal výše uvedený déšť.

Poplatek za psy pro rok 2019
Výše poplatku zůstává stejná jako v předchozím roce, tj.
300,- Kč/pes/rok. Poživatel invalidního, starobního, vdovského a vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem
příjmů, (tj. nikde nepracuje, nepodniká či nepronajímá nemovitosti), platí 200,- Kč/pes/rok. Za každého dalšího psa se
platí 300,- Kč/pes/rok.
Úhradu je možno provést i bezhotovostně na účet obce
(8427201/0100) s variabilním symbolem (číslo popisné a rok
2019). Poplatek je nutné uhradit do konce března 2019. Platbu proveďte, prosím, až v r. 2019. Neplaťte tedy do konce
r. 2018.

Poplatky za komunální odpad pro rok 2019
Již v minulém vydání Mratínovin jsem psal o problematice svozu odpadů. Z rozborů, které jsme si nechali udělat,
vyplývá, že jak u komunálního odpadu, tak i u separovaného odpadu zhruba celá 1/3 odváženého odpadu tvoří
vzduch. Princip rozpočítávání množství opadu je poměrový podle nasmlouvaného objemu. Jiný lepší způsob není.
Respektive je, spočívá ve vážení, ale s tím jsou spojené vícenáklady v dojezdech na vzdálenou váhu. Mluví se o vážení každé nádoby na odpady při jejím výsypu, ale tady je
zase dražší technologie vážení, která se projeví zase v ceně
za výsyp. I když jsem psal v minulém vydání Mratínovin,
že systém zůstane stejný, ale dojde ke zdražení poplatku,
znovu jsme nechali přehodnotit všechny varianty přicházející v úvahu a nakonec zastupitelé na svém zasedání v
úterý 11. prosince 2018 schválili změnu systému z poplat-

ku za každého občana na platbu za odpadovou nádobu.
Důvodů k tomu bylo několik:
1.
Zvýšení poplatku za osobu by postihlo každého
občana a ten by neměl možnost výběru a ani jeho účinnější třídění by mu moc nepomohlo, ztratil by se v průměru.
2.
Výše poplatku za osobu by dosáhla zbytečně vysoké výše, podle zákona by mohla dosáhnout až částky jeden
tisíc Kč za osobu, což je podle nás vysoké a pro občana
neefektivní, ale především vůbec nemotivující. A obec nechtěla poplatkem neúměrně zatěžovat občana.
3.
U platby za nádobu má každý občan, resp. rodina
možnost si zvolit vhodnou velikost nádoby a četnost svozu
a pevně věřím, že to každý dobře zváží a efektivně využije.
4.
Součástí změny systému bude v průběhu roku i
větší propagace a osvěta správného třídění a ukládání odpadů.
5.
Ke změně systému přistoupila i řada okolních
obcí, což potvrzuje, že i oni dospěli ke stejnému závěru,
neboť se také potýkají se stejnou problematikou.
Ceny i četnosti jsou zhruba stejné či obdobné jako v
okolních obcích, rozdíly jsou dány specifikou či problematikou té dané obce.
Co se týká informovanosti o cenách, četnostech svozu
a dalšího postupu v oblasti odpadů v r. 2019 je popsáno v
samostatném článku na jiném místě novin.
Dovolím si na tomto místě hned apelovat na Vás občany, aby jste třídění, ale i samotnému ukládání odpadů
zejména u separovaného odpadu věnovali maximální pozornost. Možná Vám to bude připadat zbytečné, ale je to
vklad do budoucnosti, kdy odpady se budou zdražovat, a
jak se říká, připravenému štěstí přeje. Chceme-li si ceny
v budoucnu udržet na nižší úrovni, musíme všichni pro to
něco udělat. Věřím, že občané pochopí naléhavost tohoto
kroku.

Nejčastější chyby:
1.
Do nádob na směsný komunální odpad se dostávají odpady, které tam nepatří, neboť se dají separovat.
Namátkou se jedná o plasty, papír, zeleň, listí, baterie, žárovky, kovy atd.
2.
U separovaného odpadu:
Papír
Krabice se nerozebírají do deskovitého tvaru, ale vhazují se celé, v lepším případě se naplní jinými krabicemi
nebo papírem, ale hranatý tvar zabírá v kontejneru stejně
mnoho volného prostoru, čímž se šidíme.
Při ukládání do kontejneru je vhodné kontrolovat, jak
deskovitý tvar v kontejneru umístíme. Je třeba umístit jej
co nejefektivněji, aby zabíral co nejméně prostoru. Pokud
již v kontejneru je nějaká menší mezera mezi předchozími odpady, je vhodné tam umístit menší věci a na ně pak
deskovitě rozložené krabice a to tak, aby byly rozloženy
rovnoměrně po celé ploše kontejneru. Pokud tam vznikne
hromada, tak při dalším vhození odpadu vzniká problematická vzduchová mezera.
Plasty
PET lahve by se měli vhazovat sešlapané a jednotlivě.
Pokud je někdo doma přechodně ukládá do pytle a ten pak
celý zavázaný hodí do kontejneru a třeba ještě napříč, tak
zase vznikají vzduchové prostory, které se nezaplní, ale
svozová služba je vykazuje a my i vy za to zbytečně platíme.
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Co nás ještě do konce roku čeká za společenské akce

Sklo
Tam je problém spíš v tom, že občané tam vhazují třeba celé akvárium, nerozbijí je na střepy a ještě jej umístí
dnem vzhůru, takže je tam zase hluchý prostor. Totéž platí
o skleněných tabulích, které jsou tam vhozeny napříč a
zbytečně zabírají prostor. Autoskla tam nepatří.

Tak na štědrý den bude přesně v poledne Mratínská polední – vánoční koledy s Meluzínou. Tato tradice má letos
11 let trvání. Díky za to. A po skončení se bude rozdávat betlémské světlo. A v sobotu 29.12.2018 od 15:00 hodin
bude Vánoční odpoledne s koledami, kdy v kapli sv. Michaela
Archanděla již po několikáté vystoupí sestry Karolína a Eliška Laňkovy. Na všechny akce jsou v Mratínovinách samostatné pozvánky.

3.
BIO odpad
Jsou dvě možnosti. Buď využít sběrný dvůr či bio nádobu, nebo kombinovat oba způsoby. Do bio nádob patří
pouze posekaná tráva, jemný plevel bez hlíny, a malé větvičky do 10 cm. Větší věci pak ztěžují výsyp, prodlužují
čas vymezený na svoz a to se zase projeví v ceně odpadu.

Rovněž je tam i Pár důležitých informací pro občany, jak
na závěr a přelom roku bude fungovat obecní úřad, knihovna
či sběrný dvůr. Na tomto místě bych ještě chtěl připomenout,
že použité vánoční stromky nepatří do popelnic, ani se nepohazují okolo kontejnerů, ale prosíme občany, aby je donesli vždy v neděli do sběrného dvora. Obec svoz stromků
po obci nedělá.
No a na závěr bych rád všem popřál šťastné, klidné a pohodové vánoční svátky, vše nejlepší, mnoho úspěchů a především pevné zdraví v novém roce 2019.

To jsou jen heslovitě ty nejdůležitější záležitosti, k problematice odpadů se budeme průběžně vracet.

Cena vodného a stočného pro rok 2019
		
Vodné
Stočné

Cena bez DPH 		
40,00 Kč/m3 		
20,87 Kč/m3 		

Cena s DPH
46.00 Kč/m3
24,00 Kč/m3

Celkem

60,87 Kč/m3 		

70,00 Kč/m3

				
Ing. Jiří Falek
				starosta obce

Oproti loňskému roku je to navýšení o 4,86 Kč/m3 včetně
DPH. Hlavním důvodem je razantní zvýšení ceny vody od
Středočeských vodáren, a to 3,91 Kč/m3, 0,95 Kč/m3 je způsobeno hlavně opravou hlavních ventilů vodovodních řadů,
což se postupně rozkládá do ceny vodného.
Stočné zůstalo na původní výši jako v předchozím roce.

Mratínské Vánoce

Teď pár důležitých řádků pro občany:

program

Svoz bioodpadů v bio nádobách skončil
v pondělí 26. listopadu 2018.
Pro potřebné bude k dispozici kontejner na sběrném
dvoře vždy v neděli od 9:00 do 10:00 hodin.

pondělí 24. 12.
Mratínská polední, aneb Zpívání s Meluzínou,
kdy již po jedenácté se mohou Mratíňáci sejít na Štědrý den
v pravé poledne v kapli sv. Michaela Archanděla a společně si
zazpívat se svými přáteli či sousedy vánoční koledy a užít si
vánoční atmosféru. Pro vytvořené vánoční atmosféry ve Vašich domovech bude rozdáváno Betlémské světlo,
pokud si přinesete lucernu se svíčkou.

Sběrný dvůr bude v neděli 23. prosince
a v neděli 31. prosince 2018 otevřen
v obvyklý čas od 9:00 do 10:00 hodin.
Komunální odpad bude o vánočních svátcích
svážen v pravidelném termínu,
tj. středa 26.12.2018.
Knihovna bude uzavřena v pondělí 24.12.2018 a
31.12.2018.

sobota 29. 12.

Obecní úřad Mratín bude otevřen
pro veřejnost do pátku 21.12.2018.
Od pondělí 24. 12. 2018 až do úterý 1.1.2019
bude zavřeno z důvodu svátků a dovolených.
Obecní úřad bude otevřen od úterý 2. ledna 2018.

Chcete si po vánočních svátcích a celém tom vánočním shonu
v klidu ještě zaposlouchat do vánočních koled? Máte možnost. Obec Mratín s radostí přijala nabídku sester
Karolíny a Elišky Laňkových
na uspořádání hudebního odpoledne s koledami.
Vánoční odpoledne s koledami
Sobota 29.12.2018 od 15:00 hodin
v kapli sv. Michaela Archanděla
Vstup zdarma

Poplatky na rok 2019 se budou moci přijímat
již od středy 2. ledna 2019.
Děkujeme za pochopení.
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Obec vynakládá nemalé prostředky na údržbu obce, opravy
mobiliáře a údržbu nemovitostí. Některé věci byly pořízeny z
dotace, a pokud bychom tyto věci neopravili, můžeme při zjištění nedodržování podmínek dotace v době udržitelnosti (bývá
5 – 10 let) platit pokutu. O to více nás pak mrzí, když se něco
úmyslně poškodí. Uvedu jenom 2 případy (je jich samozřejmě
více), které se staly před vánocemi. Díky Obecní policii se podařilo zjistit viníky. Jsou to nezletilé děti. Jména nemohu uvádět, ale mluvili jsme s rodiči, a pokud to nepomůže a bude se
to opakovat, obrátíme se Orgán sociálně-právní ochrany dětí
(zkratkou Ospod, hovorově „sociálka“). Rozhodně si nenecháme ničit majetek obce.
V prvém případě se jedná o rozebrání okapového chodníčku
okolo nové budovy školky a naházení na led do nově vyčištěného rybníčku. Bude se muset částečně vypustit rybník a ručně dlažební kostky vyndat. Pokud se toho dobrovolně uchopí
místní rybáři, nebude to tak drahé, pokud pozveme firmu, škoda
bude velká.
Druhý případ je pomalování zdi sportoviště za kaplí sv. Michaela Archanděla, kde vyčištění také přišlo na několik tisíc Kč.
Na jednu stranu je to klukovina, ale ona ta „legrace“ v obou
případech vyjde na několik tisíc Kč. Zbytečně. (JF)

Oznámení Pošty Partner
Pobočka Pošty Partner bude mít v pondělí
31.12.2018 mimořádnou změnu pracovní
doby
Od 8:00do 11:00 hodin

OBČANŮM OBCE
Na tomto místě bych chtěl v závěru roku poděkovat za všechny zastupitele a pracovníky
Obce Mratín všem místním spolkům a organizacím včetně Mateřské školky, ale také všem bezejmenným občanům, kteří se zasloužili svou prací
a činy, konáním a pomocí při všech kulturních a
společenských akcích v r. 2018, čímž vytvářejí
nejen pro mratínské občany širokou paletu společenských akcí, ale také zviditelňují obec.

Pozvánka
Vedení obce zve všechny občany
Mratína na tradiční

Ještě jednou děkuji.

Besedu občanů s představiteli obce
na volné téma při kávě či čaji, která se uskuteční

A všem přeji šťastné, klidné a pohodové vánoční svátky, mnoho úspěchů, pevné zdraví a vše
nejlepší v novém roce 2019.

v sobotu 13. ledna 2019 od 15:00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu.
Hlavním tématem bude problematika odpadů.

Ing. Jiří Falek
starosta obce

Ing. Jiří Falek
starosta obce
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Foto: sestry Vašutovy

Česká obec
baráčníků
Mratín

“V Mratíně vždy všechno společně”
Společně vám přejeme
štěstí a zdraví v roce
2019
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