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Už se to blíží, baráčníci opět chystají průvod!
Zatímco počasí zkouší všechny své extrémy a po dlouhé době
i Mratínu nadělilo větší porci sněhu, než je třeba k vyšlehání tvarohové bábovky, baráčníci mu zpaměti citují úryvky své žádosti o zachování přízně. Druhou březnovou sobotu 9.3.2018 opět
propukne masopustní veselí a během něj musí být slunečno. Na
to jsou baráčníci psy. A zatím jim to vychází.
Za dávných časů, před stěhováním národů, se tato nádherná
akce konala jednou za dva roky. Pak se ovšem stalo, že Mratínká rodina se rozrostla, doslova se zdvojnásobila a poptávka po
největší jarní události roku začala sílit. Baráčníci, pověstní svou
schopností naslouchat názorům druhých, se rozhodli svou periodu změnit a několik posledních let ochotně pořádají průvod masek každoročně. A chtěl bych upozornit, že to neznamená jenom
zavolat do redakce nejčtenějších mratínských novin a nechat si
spojit kulturní redakci. Znamená to především hodiny organizačních činností, telefonátů a dalších skoro zapomenutých věcí,
bez kterých by průvod byl chaotickým blouděním pěti oživlých
kostýmů deštivou obcí.
Nedávno jsem podlehl sentimentu a listoval archivem MratíNovin. Uvědomil jsem si při tom, kolik se toho zde během roku
děje a s jakou pevnou vůlí a trpělivostí se stále titíž lidé snaží,
aby náš život byl lepší. A on lepší je. A ti lidé to budou dělat dál
a ještě trpělivěji. Co z toho plyne? Jak pro koho. Pro někoho z
toho neplyne nic, prostě nic. A pro někoho z toho plyne zamyšlení. „Jdu, vytáhnu paty z baráku a jdu. Chci ty lidi vidět, chci
je pozdravit a ukázat jim, že tu jsem a že tu bydlím a že si té jejich práce vážím. Tak jdu a podpořím je“. Jednoduché, že? Kam
vlastně patříte vy? Potkáme se letos?
Dycky Mratín				
-zn-
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ztěžovala parkující auta. Začíná to být velký problém. Každý
rok upozorňuji před začátkem zimy, aby auty parkovala na
pozemcích majitelů, každý při osobním rozhovoru to přislíbí jako samozřejmost, že s napadnutím sněhu zaparkuje auto
doma, ale skutek utek.
Začátek ledna byl pro obecní úřad docela rušný a náročný.
Jednak se překlápí účetnictví, ale hlavně letos se změnou systému nakládání a likvidace odpadů, kdy bylo potřeba zaplatit
poplatek do konce ledna, tak paní účetní, a hlavně paní pokladní se nezastavila. Při registraci a platbě se tvořili fronty.
Nemusely být tak velké, kdyby si většina platících přečetla
informace v prosincových Mratínovinách nebo na webu obce,
a přišli s vyplněným registračním listem, který byl v novinách
také uveden a také to nenechali na poslední chvíli. Vše tam
bylo uvedeno včetně registračního formuláře. V sobotu 12.
ledna byla k problematice odpadů pořádána beseda s občany,
přišlo sice více lidí než v předešlých letech, ale měli jsme
představu, že to bude zajímat více lidí. Bohužel. Dostalo se
ale i na jiné otázky, které přítomné zajímali.

Vážení občané,
původně jsem měl příspěvek připravený k začátku roku,
ale ze zdravotních a organizačních důvodů jsou noviny vydány až v únoru.
Vzpomínal jsem ještě na čas vánoční, na „Mratínskou polední“, kde pěvecký sbor Meluzína Šárky Smíškové za hudebního doprovodu Zdeňka Nováka zazpíval nejoblíbenější
koledy. Tato akce má velký počet návštěvníků, že se ani nevejdou do naší kapličky. V sobotu před Silvestrem zpívaly v
kapličce sestry Eliška a Karolína Laňkovi.
Psal jsem také, že je potěšující, že se nám už znatelně
prodlužuje den a blíží se jaro. Původně jsem začátkem ledna
také psal, že zima k nám z hlediska údržby obce byla velmi
přívětivá, zatím jsme nemuseli až na ojedinělé případy řešit
úklid sněhu. Na konci třetího lednového týdne udeřily mrazy, v noci z pátku 18.1 na sobotu 19.1.2019 bylo v Mratíně
-8˚C. Meteorologové tehdy předpovídali, že lze čekat nějaké
srážky až začátkem února. A skutečně se jejich předpověď
splnila. V neděli 3. února přišla, jak uváděli v tisku, sněhová
bouře, která zasypala sněhem nejen Mratín, ale celé Čechy.
Pro naše pracovníky to bylo náročné, protože v neděli museli
obsluhovat sběrný dvůr, a navíc vydávat nádoby na odpad. Po
skončení otevíracích hodin ještě rozváželi nádoby k jednotlivým žadatelům. A teprve pak se mohli dostat na odklízení
sněhu na chodnících a v ulicích. Končili až za tmy a v pondělí
pokračovali. Patří jim za to velký dík. Náročnou práci však

				
Ing. Jiří Falek
								
				
starosta obce

Nový pohled na Mratín
Nový pohled na Mratín se nabízí z háje za
Hrádkovými, kde elektrická distribuční společnost prořezala odhadem 30m široký průhled, což přepočteno na mratínský lesní porost
činí cca 20% celkové plochy. Je na tom něco
pozitivního? ehmmm.... třeba, třeba, třeba...
tak třeba když vám během procházky uteče
pes až k hrádkům, tak ho uvidíte už z hájku
a budete o něm mít lepší přehled. Jo a taky že
neporostou větve do vedení 35 kV. To vás asi
ale nezajímá. Tak pak už mě nic nenapadá.
P.S. Nebýt té stále plné strouhy dole pod
úpatím svahu, dalo by se z toho sáňkovat. Ale
ta strouha tam je, no...
						
				
-zn3
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Jak je to s odpady, aneb „pro dobrotu na žebrotu“
Do konce roku 2018 byl poplatek stanovován dle §14
odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, od
1.1.2019 je stanoven podle §17a odst. 1 zákona č. 185/2001
Sb., o odpadech. To jsou 2 základní systémy zpoplatnění
odpadu. Musím konstatovat, že ani jeden z nich není úplně
ideální, každý má své výhody a nevýhody, které musíme
respektovat, neboť je to zákon.

zatěžovat všechny obyvatele zvýšením poplatku, když nádoby na bioodpad používalo jen pár desítek lidí. Většina
obce vozila bio odpad zdarma přímo do sběrného dvora. Za
rok 2018 bylo ale vydáno cca 370 registračních známek.
Když jsme spočítali náklady, dostali jsme se na částku 156
tisíc Kč, což je cca 420 Kč/nádoba za rok. Ani tuto částku
si obec nemohla dovolit dotovat. A výše poplatku byla stanovena o 20 Kč nižší, než jsou skutečné náklady.
4.
Když jsme spočítali náklady za rok 2018 u směsného a separovaného odpadu, dostali jsme se na částku
něco málo přes 1100,- Kč/osobu bez bioodpadu.
To vše bylo rozhodující pro změnu systému. Chápu, že
každé zdražení je nepříjemné, ale na druhou stranu si každý musí uvědomit, že obec po několik let odpady v rámci
své odpadové politiky dotovala jako jiné obce, a až to dosáhlo uvedené výše, tak došlo ke změně.

V čem je mezi nimi rozdíl?
Pokusím se to zjednodušeně vysvětlit a nechci zabíhat
do jednotlivých podrobností, které by jenom znepřehlednily výklad. Pokud by někoho ty podrobnosti zajímaly, má
možnost se se mnou domluvit individuální schůzku.
Podle dřívějšího systému se spočítaly náklady za předchozí uzavřený rok a jejich celkový součet se dělil počtem
obyvatel v obci, resp. počtem poplatníků. (Poplatníkem
byla každá trvale hlášená osoba ale i chaty a nemovitosti
bez trvale hlášených osob). Tím vyšel poplatek na každého poplatníka. Ještě se musím zmínit, že maximální částka
(doložitelná) mohla být 1.000,- Kč/osobu, a skládá se z
max. částky pro tříděný odpad ve výši 250,- Kč/poplatníka
a z částky pro netříděný odpad v max. částce 750,- Kč/poplatníka. Tyto uvedené částky byly limitní a nelze je překročit, i kdyby náklady byly větší. A to se v našem případě
stalo.
V roce 2018 byla celková částka 700,- Kč/poplatníka
(250 + 450 Kč). Od 1.1.2019 se ale platí za nádobu.

Nejnižší poplatek je 900 Kč/nádobu při 14 denním svozu u 80 litrové nádoby. Oproti předchozímu roku je to o
200 Kč navíc, ale oproti skutečným nákladům je to zase o
200 Kč méně. A přitom 80 litrovou nádobu dostane každý
zdarma na vypůjčení. A podívejte se, kolik vyprázdnění té
nádoby stojí v okolních obchodech. Jsme srovnatelní
A teď, když se to obec snaží uvést na pravou míru, tak
od některých jedinců slyší kritiku, aniž by vzali v potaz, že
několik let je obec podporovala. Jak jsem uvedl v nadpisu,
tak „pro dobrotu na žebrotu“.
A ještě jedna důležitá věc. Zákony o odpadech jsou nastaveny tak, že obec s časovým zpožděním zahrnuje do
ceny náklady a nikdy tam nemůže vydělat nebo mít dokonce zisk třeba oproti dodavatelům energií apod.
Jedna poznámka na konec. Objel jsem kontejnery
teď po Novém roce, jak to u nich vypadá. Bylo to k pláči. Plasty většinou v plném objemu, takže vozíme a platíme vzduch, rovněž tak u papíru vhozené celé prázdné
krabice a i bedny, nerozložené do plochého tvaru, navíc
vhozené na šikmo, takže nejenže zabírají prostor svým
objemem, ale zabírají ho více, protože jsou opřené o
stěnu a pod nimi je další vzduchová mezera.

PROČ ???
Těch důvodů bylo několik.
1.
Se směsným komunálním odpadem máme jako
obec jeden velký problém. Občané ho vyprodukuji moc.
Máme ho 288 kg/osobu, průměr Středočeského kraje je
240 kg/osobu, ale jsou obce a města, kde ho mají jen 120
kg/osobu. Podle odborníků občané u nás málo třídí. Nepůjdu do podrobností, ale jistě jste slyšeli o omezení skládkování a s tím spojené až čtyřnásobné zvýšení skládkovného.
Připravují se různé programy, aby ti, co třídí a budou mít
tonáž odpadů za celou obec pod stanovené limity, tak budou za skládkovné platit méně. A toho chceme dosáhnout.,
ale bez Vaší pomoci to nepůjde.
2.
Náklady zejména u separovaného odpadu, které
dříve nepřesahovali 250 Kč/osobu vzrostly za poslední 2
roky na 408 Kč/osobu, což je o 158 Kč na osobu více. Při
počtu 1 300 obyvatel je doplatek obce 205 400 Kč/rok. Tak
vysokou částku obec není schopna dotovat. Hlavním důvodem je skutečnost, že občané při ukládání separovaného
odpadu, zejména papíru a plastu neukládají odpad složený
do plochého tvaru, tím se musí vícekrát vyvážet a tím více
platíme.
3.
V částce za odpad v loňském roce nebyly započítány náklady na odvoz bioodpadu. Mnozí si budou jistě
pamatovat, že když jsme začínali s bio odpadem před 6
lety, tak poplatek za nádobu byl 300 Kč/rok. Pak došlo ke
změně zákona, bio odpad byl sloučen s ostatními odpady, a
v systému podle zákona č. 565/1990 Sb., nešlo zpoplatnit
tuto bio nádobu samostatně. Mělo se to rozložit do celkového poplatku. Tehdy zastupitelé rozhodli, že nebudou

Je plně v rukou občanů, jestli a s jakou intenzitou a
kvalitou začnou třídit a odpady ukládat ekonomicky do
sběrných nádob tak, aby zabíraly co nejmenší objem.
Obec v tom může pomoci tím, že bude vydávat propagační tiskoviny, přednášet dětem již v MŠ a pak i v ZŠ
jak třídit. Ale jenom na okraj, i ty tiskoviny taky něco
stojí, a měly by se započítávat do nákladů.
								
					
Ing. Jiří Falek
								
					
starosta obce
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Vážení občané,
dovolte mi abych Vám touto cestou popřála v novém roce jen to
dobré a hlavně pevné zdraví. Dále bych chtěla srdečně poděkovat za Vaší aktivní spolupráci v minulém roce, díky které jsme
v několika desítkách případů předešli nebo zabránili páchání
různých protiprávních jednání.
Výsledkem naší vzájemné spolupráce, důvěry a toho, že to má
opravdu smysl, je například fakt, že i když na sklonku roku,
kdy tradičně, hlavně v posledních dvou měsících před vánocemi, dochází k mnohem větším ,,nájezdům lumpů,, v okolních
obcích došlo ke zvýšení nejen drobných krádeží, ale i k loupežným přepadením, vykrádání domů, osobních motorových
vozidel kanceláří apod., v obci Mratín v tuto dobu nedošlo k
žádnému podobnému případu.
Spoléhám a pevně doufám, že i v tomto roce vaše bdělost, všímavost a důvěra se na nás obrátit povede k tomu, že budeme nadále a společně přispívat k ochraně osob a majetku, k udržování
klidu a pořádku v naší obci.
Závěrem jako vždy, kdyby COKOLIV tak KDYKOLIV volejte
svoji policii na tel.č. 728 048 044.
					
Za obecní policii
					
Lída Ž.
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Omluva Kooperativě: Tohle mělo být otočené, ale jiné místo tu nezbylo ;)

MratíNoviny

Štědrodenní kaple, Mratín 11:55 h.
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Platby a poplatky v r. 2019
Od 1.1.2019 jsou jiné ceny vodného a stočného, o kterých
jsme psali v prosincovém vydání Mratínovin.

Upozornění na Ohlašovací a registrační povinnost!!!

Cena vodného a stočného pro rok 2019
Vodné 		
Stočné 		
Celkem

Cena bez DPH 		
40,00 Kč/m3 		
20,87 Kč/m3 		
60,87 Kč/m3 		

(1) Plátce poplatku má ohlašovací a registrační povinnost,
kterou splní tím, že správci poplatku oznámí k datu úhrady poplatku, nejpozději však do 31. 1. prohlášení plátce poplatku, jehož náležitosti jsou uvedeny ve vzoru přílohy č. 2 k vyhlášce č.
2/2018, a to za každou vlastněnou nemovitost, kde vzniká odpad.
Je na každém vlastníku nemovitostí, jakou velikost nádoby
si zvolí. Hlavním účelem je odpady separovat, čímž se sníží náklady.
V současné době většina obyvatel má registrační povinnost
splněnu.

Cena s DPH
46.00 Kč/m3
24,00 Kč/m3
70,00 Kč/m3

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 a 0,95 Kč/m3 je způsobeno
hlavně údržbou a opravou hlavních ventilů vodovodních řadů,
což se postupně rozkládá do ceny vodného.
Stočné zůstalo na původní výši jako v předchozím roce. Odečet vodoměrů bude prováděn v květnu a červnu letošního roku a
bude spojen u některých obyvatel s výměnou vodoměrů. O všem
budeme postupně informovat v Mratínovinách a na webových
stránkách.

Na nádobě má být umístěna ve Vašem zájmu jen platná registrační známka. Může se stát, že zejména v zimním období, kdy je
špatně vidět, obsluha v množství známek z předešlých let může
platnou známku přehlédnout.
Tomu, kdo si zvolil nádobu o obsahu 80 litrů, byla nádoba
zdarma zapůjčena.

Poplatek za psa

Poslední svoz směsného komunálního odpadu na loňské registrační známky byl ve středu 30.1.2019, od středy
6.2.2019 svozová firma vyprázdní pouze nádoby označené
registrační známkou na rok 2019.

Sazba poplatku za kalendářní rok dle vyhlášky č.
1/2014 činí:
a) za jednoho psa				
300,- Kč
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300,- Kč
c) za jednoho psa, jehož držitelem je poživatel invalidního,
starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je
jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 200,-Kč
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského
nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem
příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu
300,-Kč.

Ten, kdo si zvolil vyvážení nádob ve 14 denním intervalu,
sdělujeme, že nádoby budou vyváženy vždy v lichém týdnu,
začíná se v 7. týdnu, tj. ve středu 13. února 2019.
Platbu za nádobu na bioodpad je možno zaplatit do konce
března před prvním svozem.
Ten občan, který nechce vyvážet bio odpad pomocí nádob,
má možnost bioodpad odevzdat zdarma ve sběrném dvoře
každou neděli od 9-10 hodin. Hodiny budou v průběhu roku
dle potřeby rozšířeny, budete o tom zavčas informováni. Pokud
má občan nádobu na bio odpad a nebude ji v r. 2019 využívat,
musí ji vrátit proti podpisu na Obecním úřadě, má ji totiž zapůjčenou.

Poplatek se platí do konce března.
Ještě upozorňuji nezapomenout na ohlašovací povinnost.
a) Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit vznik, změnu a zánik poplatkové povinnosti do 15ti dnů ode dne, kdy
tato skutečnost nastala.
b) Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku do
15ti dnů jakékoliv změny v ohlášených skutečnostech.
c) Povinnosti podle odstavce 1. a 2. se vztahují i na poplatníky, kteří jsou od poplatku ze psů zcela, popř. zčásti nebo
po určitou dobu, osvobozeni.

Další informace k odpadům jsou v samostatném článku.
					
								
				
Ing. Jiří Falek
								
				
starosta obce

Poplatek za odpady
O změně systému jsem informoval již v prosincovém vydání
Mratínovin. Do konce roku 2018 byl poplatek stanovován dle
§14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, od
1.1.2019 je stanoven podle §17a odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb,
o odpadech.
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Baráčnický průvod masek
9. března 2018
odchod ve 14:00 hod. od Sokolovny
foto: Tomáš Vašut
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