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Mikulášská nadílka v Mratíně
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Agentura pro Mratín v letošním roce opět uspořádala pro děti
Mikulášskou nadílku. Dne 5. prosince v 18 hodin se sešly děti
za doprovodu rodičů i prarodičů v místní Sokolovně a čekaly
na Mikuláše, čerta a anděla. Jako obvykle si krátily čas přednášením básniček a zpíváním písniček do mikrofonu, ale jen ty
statečné děti. Ty ostatní, co se přece jen trošku bály, raději byly
rodičům stále nablízku, co kdyby se tu najednou objevili… Netrvalo dlouho, přišel Mikuláš s andělem a už bylo slyšet řinčení
řetězů a byl tu s námi i čert. Letos ale poslali z pekla takové čertě
dorostenecké, aby se rozhlédl ve světě lidí a podíval se hezky
z blízka na zlobivé děti a nejen na ně. Také některým dospělým
sliboval: „sejdeme se v pekle“. A začaly se rozdávat dárečky, na
všechny děti se dostalo a že jich bylo moc, však také dárků byla
vrchovatá nůše a zdálo se, že vůbec neubývají. Většinou to bylo
něco na zub, snad ani v jednom balíčku nebylo uhlí nebo něco
podobného, co se dává opravdu zlobivým dětem. Takové totiž v
nás v Mratíně (asi) nejsou.
				
J. Jiráková, kronikářka

Mistroství ČR v přípravě bramborového
salátu Vitana Majonéza Cup má své vítěze!
V sobotu 30. listopadu proběhl ve středočeském Mratíně
již třináctý ročník Mistrovství ČR v přípravě bramborového
salátu Vitana Majonéza Cup 2019. Účastníci soutěže letos
předvedli mnoho nových a zajímavých nápadů na servírování. Soutěžící poutavě spojili tradiční vánoční pokrm s tématy,
která momentálně hýbou společností. Hlavně u juniorských
týmů bylo vidět, že ochranou přírody doslova žijí.
O titul se utkalo celkem 18 kuchařských týmů a porota, v
jejímž čele usedl známý novinář, spisovatel a reportér Josef
Klíma, to ani tentokrát neměla jednoduché. Soutěžní týmy
byly rozděleny do dvou kategorií – junioři a senioři. Ačkoliv
byli kuchaři pod drobnohledem poroty a šlo jim o titul mistrů
ČR, ochutnávat a získávat inspiraci mohli i všichni diváci,
kteří se přišli na akci podívat.
V kategorii seniorů se mistry České republiky v přípravě
bramborového salátu Vitana Majonéza Cup 2019 stal tým Tři
grácie s receptem na Sametový salát. Mistrové odborného
výcviku na SOU gastronomie a podnikání letos pojali servírování bramborového salátu v duchu oslavy výročí třiceti
let od Sametové revoluce. Aranžmá naservírovaného stolu či
originální dekorace spolu s vynikající chutí tak porota ocenila první příčkou. (pokračování na str. 5)

Rozsvícení stromku
Následující den po Mistrovství republiky ve výrobě bramborového salátu, v neděli 1. prosince se konalo ve sportovním areálu zámecké zahrady rozsvícení vánočního stromu. Tato neděle
byla první adventní, po předchozí akci nebylo ani památky a
vše bylo připraveno. Po úvodním slovu pana starosty s ním děti
odpočítávaly, kolik zbývá do rozsvícení, vše klaplo na vteřinu a
strom se přesně na povel rozsvítil. Po té již patřilo pódium dětem z mateřské školy, které svým vystoupením všechny přítomné potěšily. Jako další vystoupil pěvecký spolek „Meluzína“ a
rozezněly se koledy. Kdo měl chuť a náladu, přidal se a zazpíval
si s nimi. Dospělí si jako každý rok pochutnali na výborném
„svařáku“ a děti si odnesly domů čokoládové adventní kalendáře, aby jim ten dlouhý čas do Vánoc rychleji utekl. Akci pořádal
Obecní úřad Mratín a Agentura pro Mratín.
				
J. Jiráková, kronikářka.

Odpady v roce 2020
Vážení spoluobčané,
dovolím si využít tento předvánoční čas, resp. legislativní
situace mě nutí, abych vás informoval o významných zákonodárných změnách, které jsou připravovány a jež budou mít
významný dopad na obec a její odpadové hospodářství.
Mnozí z Vás jistě zaznamenali, že vláda schválila čtyři odpadové zákony, které regulují mimo jiné nakládání s odpady a
vybranými výrobky s ukončenou životností. Tyto nové zákony
mají dle vlády zvýšit recyklaci a opětovné využití komunálního
odpadu a to až na 65% v roce 2035. Jedná se tak o snahu státu
„motivovat“ občany k vyšší míře odpovědnosti při nakládání s
odpady. Motivace občanů je zákonem podpořena tak, že dojde
k nárůstu poplatku za ukládání směsného komunálního odpadu
na skládky. Jedná se o zvýšení poplatku z 500 Kč až na 1.850
Kč. Obec tedy musí přijmout takové opatření, resp. vytvořit
podmínky, aby šlo co nejvíce minimalizovat množství směsného komunálního odpadu, jež bude ukládán na skládky. Zjednodušeně řečeno bude na občanech obce, jakým způsobem
přistoupí k těmto zákonným požadavkům.
Obec se již delší dobu snaží pro své občany činit maximum,
aby jejich náklady spojené s životem v naší obci byly, pokud
možno, co nejnižší. Bohužel řada občanů nám tuto snahu příliš
neusnadňuje a naopak to v nás vyvolává dojem, že si někteří
občané neuvědomují to, že jejich jednání má vždy dopad i na
ostatní občany obce. Hovořím zde zejména o absolutní nekázni
co se týká využívání nádob na tříděný odpad. Není den, co by
naši zaměstnanci nemuseli likvidovat nerozložené papírové
krabice nejen uvnitř nádob, ale bohužel i postavené mimo tyto
nádoby. To již zcela pomíjím, že v těchto papírových krabicích lidé nechávají různé výplně – polystyrén, plastové obaly.
Vrcholem pak jsou materiály a předměty vhozené do těchto
nádob, které tam zcela jistě vůbec nepatří – jedná se o zbytky
stavebních materiálů, dřevěné věci apod.
Je třeba si uvědomit, že každá nesložená krabice znamená to,
že obec platí za převážení vzduchu. Každá krabice vyhozená
mimo nádobu znamená to, že obec musí své zaměstnance využít na jejich likvidaci anebo platit svozové společnosti za úklid
místa. Tato částka se pohybuje v desítkách tisíc ročně. Toto vše
pak zvyšuje náklady obce na svoz odpadu. Řešení je přitom tak
jednoduché – využít buď nádoby na tříděný odpad tak, jak je
na nich uvedeno. Nebo využít náš sběrný dvůr, kde je možné
takovýto odpad odložit. Pokud si někdo neví rady s jeho roztříděním, naši zaměstnanci mu velice rádi poradí.
Obec se snaží již několik let udržovat ceny účtované za svoz
směsného odpadu na co nejnižší možné hranici, nicméně s
nárůstem cen a tím i výdajům obce na odpadové hospodářství
musí i naše obec přistoupit k zvýšení cen za svoz směsného odpadu. V současné době jsou náklady na odpadové hospodářství
vyšší o cca 180 tisíc Kč než příjmy.
Současné náklady občanů v r. 2019 s týdenním cyklem vývozu činí:

Současné náklady občanů v r. 2019 se 14denním cyklem
vývozu činí:
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Náklady občanů v r. 2020 s týdenním cyklem vývozu činí:

Náklady občanů v r. 2020 se 14denním cyklem vývozu činí:

U svozu bioodpadu zůstává cena pro rok 2020 stejná jako v
roce 2019, tj. 400,- Kč/rok.
Vím, že řadě občanů se ceny nebudou líbit. Je však potřeba
se na to podívat realisticky. Musíme se podívat na denní náklad
za osobu. Ten nepřesáhne 2,73 Kč/osobu a den, pokud ovšem
je používána přiměřená velikost nádoby. Myslím, že řada z nás
kolikrát zbytečně utratí daleko větší částky.
Je ještě jedno srovnávací kritérium. Kdysi byl používán
systém s poplatkem na každého trvale přihlášeného občana. Na
rok 2020 by byl podle výpočtu z prokazatelných nákladů obce
ve výši cca 1100,- Kč, i když by byl regulací snížen na povolených 1000,- Kč. A tomu odpovídá pro jednu osobu nádoba o
objemu 80 L v 14denním cyklu.
S ohledem na to, aby obec byla lépe připravena na systémové
změny v odpadovém hospodaření, rozhodlo zastupitelstvo
obce, že se bude snažit ve větší míře podpořit, tj. i finančně
dotovat nádoby na tříděný odpad o objemu 80L. K tomuto
postupu nás vede i to, že řada občanů již odpad řádně třídí a
nenaplňují tak zcela své popelnice na komunální odpad. Toto
jednání je obcí vítáno a jen pro dosažení plného efektu je třeba,
aby tito občané vyměnili své nenaplněné popelnice za popelnice menšího objemu. Důvod je prostý, svozová firma počítá
množství komunálního odpadu nikoliv dle skutečné váhy
komunálního odpadu, ale podle objemu a množství svezených
popelnic. Vzniká zde pak rozdíl mezi skutečně svezeným odpadem a odpadem, jež dle objemu a počtu popelnic obec hradí.
Pokud tedy nevyužíváte celou kapacitu popelnice, zvažte, zda
by nebylo možné provést její výměnu za popelnici o menším
objemu. Tímto svým jednáním pak přispějete k zlepšení odpadového hospodaření celé obce.
Dalším krokem pro zmírnění situace je prodloužení doby
splatnosti poplatku do 31.3. běžného roku, jak uvádí obecně
závazná vyhláška č. 3/2019.
Ještě pro vysvětlení. Ceny si nemůžeme libovolně zvyšovat
podle svého uvážení, jsou zákonem regulovány a vždy se
jedná o to, zda příjmy od občanů budou odpovídat ceně od
dodavatelů, nebo do jaké výše bude obec tu kterou komoditu
dotovat. Obec na tom nikdy nemá zisk. Každé zvýšení cen je
pro každého nepříjemné, ale inflace a ceny některých komodit
bohužel rostou. Je vždy dilema, zda chybějící peníze do vyrovnané ceny (výdaje = příjmy) rozpustíme do ceny, nebo jak
píši výše, budeme dotovat. Obec nedostane žádné peníze navíc,
musí je někde vzít. Většinou se omezí investice nebo oddálí
opravy.
Uvedu příklad. Pro rok 2019 jsme změnili systém odpadů a
pro část obyvatel to byl finanční nárůst. Dokonce na nás přišla
stížnost „pro nelidské podmínky“ s žádostí vyhlášku zrušit.
Skoro dva měsíce nás prověřovalo ministerstvo, vše jsme
doložili, vše bylo v pořádku. A pokud se podívám na předběžný
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výsledek, neboť letošní rok není ukončen, odhaduji, že obec
bude prodělávat na odpadech cca 180 tisíc korun, jak píši výše.

snižovat množství odpadů ukládaných na skládku, tím bude
obec zařazena do nižší cenové kategorie.
V současné době zvažujeme možnost dát nádoby na separovaný odpad – papír a plast do každého objektu. Tím by se
zrušily současná stanoviště kontejnerů. Zůstalo by jen sklo. Je
to v současné době podporovaný trend. Má to několik výhod.
Jednak „každý občan je svého osudu strůjcem“. Podle prvních
výsledků je odpad čistější, neboť není znečištěn jinými komoditami, protože svozová firma by takovou nádobu nevysypala.
Každý občan, aby ušetřil, bude odpad upravovat tak, aby měl
co nejmenší objem. Údajně je to levnější. Musíme zvážit, aby
to nebyl trend, který bude za rok či dva zrušen a provozovat
systém bude pak nákladnější. Takhle obdobně dopadly obce,
které z dotace pořídili pro občany kompostéry a teď v připravovaném novém zákoně na to doplatí, protože nebudou schopny
vykázat množství bioodpadu. Takto je to zatím v návrhu, pokud
nedojde ke změně.
Zastupitelé odsouhlasili, že se spolu s ostatními obcemi dáme
dohromady pro velké výběrové řízení. Musí nás být ale minimálně okolo 10 tisíc obyvatel, abychom byly pro svozové
firmy zajímavější a rovnocennějším partnerem a tím i výhodnější ceny. Je to ale zatím dost složité, protože pak by všechny
zúčastněné obce musely mít stejný systém organizace svozu
odpadů.
Myslím, že první pololetí r. 2020 nám dá odpověď na řadu doposud nevyjasněných otázek, o čemž vás budeme informovat.

Určitě někdo namítne, že v některé obci mají odpady levnější.
Ano, to je pravda. Většinou to ale obec silně dotuje, ale moc
dlouho jim to nevydrží. Je pár obcí, kde občané vzorně třídí a
mají tudíž nižší náklady. Ať mi někdo vysvětlí, proč v r. 2018
jsme vyprodukovali na jednoho mratínského obyvatele 280 kg,
a proč třeba město Dvůr Králové má na obyvatele jen 120 kg
odpadu.
Dotovat odpady a přitom snížit peníze na výstavbu nových
chodníků, opravu zámečku, či nedej bože příspěvky sportovním
a společenským organizacím. To určitě ne, v žádném případě
nechceme, aby děti a mládež přišly o své aktivity.
Domnívám se, že každý by si měl svoji potřebu zaplatit sám,
popř. přijmout taková opatření, která mu sníží náklady.
Jaká opatření plánuje obec Mratín do budoucna
Jak jsem výše uvedl, obec se musí připravit na systémové změny. Bez řádného zapojení občanů a přijetí jejich společenské
odpovědnosti v oblasti odpadového hospodaření však bude tato
cesta problematická a hlavně drahá.
Podle legislativních návrhů se výsledky v odpadovém hospodářství obce za rok 2019 budou brát jako výchozí pro zařazení
obce do příslušné kategorie cen za uložení na skládku v r. 2021,
které bude zvyšováno ze současných 500,- Kč/t na předpokládaných 1850,- Kč/t. Pokud budou občané řádně třídit a tím

				
				

Vážení občané,

Ing. Jiří Falek
starosta obce

lo. Pletou kontejnery na separovaný odpad s veřejným úložištěm
odpadů, kde nerozložené krabice odkládají vedle kontejnerů, netřídí, vhazují tam věci, které tam nepatří. To se pak cena takové
komodity zdražuje až třikrát. Veškeré informace jsou obsaženy
v Obecně závazné vyhlášce č. 3/2019, která je také vyvěšena na
úřední desce a uvedena na webových stránkách obce.
Vodnému a stočnému je také věnován samostatný článek.

máte před sebou poslední vydání Mratínovin v r. 2019. Nedávno jsme se těšili na „Mistrovství ČR v přípravě bramborového salátu Vitana Cup 2019“, rozsvěcení vánočního stromu
a na Mikuláše, ale to je dávno za námi. Do konce roku už zbývá
pár dní a před námi jsou vánoční svátky. Vánoční program najdete v samostatné pozvánce.
Jak budou o svátcích poskytovány jednotlivé služby, uvádíme
v samostatném článku pod názvem „Teď pár důležitých řádku
pro občany“.

Pokračují práce na projektu rekonstrukce „zámečku“ a kočárovny. Snažíme se stihnout termín do konce ledna včetně Ohlášení prací na zámečku. Součástí projektu by měla být výměna
oken a zateplení půdy.
Vyčištění bývalé vlečky pro budoucí cyklostezku je pomalu
u konce. V současné době probíhá druhé kolo výběrového řízení
na dodavatele.

Svoz rostlinného odpadu v bionádobách skončil v posledním listopadovém pondělí. Od prosince, kdy jsme přešli na
zimní provoz, je i nadále každou neděli od 9:00 do 10:00 hodin
otevřen sběrný dvůr, kde mohou mratínští občané bioodpad či
ostatní odpad zdarma odložit.
Prosinec je pro pracovníky Obecního úřadu vždy pracovně
velmi náročný. Uzavírá se rok 2019, připravují se různá hlášení a vyhodnocení, ale především se připravuje rozpočet na rok
2020, sbírají se podklady pro výpočet vodného a stočného a výši
poplatků v r. 2020.
Před koncem roku byl schválen nový zákon o poplatcích, který se promítl do Obecně závazné vyhlášky č. 2/2019. Je vyvěšena na úřední desce a uvedena na webových stránkách obce.
Poplatek za psy zůstal stejný. Pro občany, kterým je více než 65
let, je stanoven na 200,- Kč/rok/psa.
Poplatkům za odpady také věnujeme samostatný článek,
neboť bohužel dochází k navýšení ceny. Přicházíme i s návrhy
možného řešení. Upozorňovali jsme na tento problém průběžně
v Mratínovinách, ale jako by se to netýkalo řady občanů netýka-

Na závěr bych se k oficiálnímu přání za obec a zastupitelstvo
připojil osobně a všem přeji šťastné, klidné a pohodové Vánoce
a mnoho zdraví a štěstí v roce 2020.
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Ing. Jiří Falek
starosta obce
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Vodné a stočné v roce 2020

Ceny vodného a stočného v obci Mratín pro rok 2020.

Příští rok 2020 je pro nás přelomový. Jednak ze strany dodavatele pitné vody (VKM Kladno, a.s.) došlo ke zvýšení o 3,30
Kč/m3 bez DPH, tj . o 3,795 Kč/m3 s DPH.
Důvodem je nedostatek vody v naší oblasti, resp. nemožnost
dopravit potřebné množství body ve špičkách. Stávající potrubí
je totiž na maximu kapacitních přepravních možností. VKM
Kladno chce v naší oblasti vybudovat vodojem o objemu 26
tisíc m3, který by vykrýval odběrové špičky, a proto navyšuje
cenu vody.
Druhým aspektem navýšení je, že na naši obec dopadly zákonné povinnosti spočívající v realizaci plánu a obnovy vodovodů
a kanalizací podle prováděcí vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kde musíme vytvářet rezervy – tedy fond
obnovy pro budoucí realizaci oprav po skončení životnosti
vodovodního či kanalizačního systému.
A posledním aspektem je inflace a zdražování vstupních či výstupních komodit. Celkem se vodné a stočné zvyšuje proti roku
2019 o 15,85 Kč/m3 s DPH.

		
Vodné 		
Stočné 		
Celkem		

Cena bez DPH 		
50,01 Kč/m3 		
24,64 Kč/m3 		
74,65 Kč/m3		

Cena s DPH
57,52 Kč/m3
28,33 Kč/m3
85,85 Kč/m3

Od května by se mělo snížit u vodného a stočného stávající 15ti procentní DPH na 10-ti procentní DPH. Tomu by odpovídalo
snížení o 3,735 Kč/m3. Co se týká obce, promítneme snížení
DPH do ceny, pokud ovšem nedojde ze strany dodavatele vody
k využití této slevy k navýšení výše zmiňovaného fondu pro
opravy, pak by snížení bylo jen o 1,232 Kč/m3 u stočného.
				
				

Ing. Jiří Falek
starosta obce

Teď pár důležitých řádků pro občany:
Svoz bioodpadů v bio nádobách skončil v pondělí 25. listopadu 2019. Pro potřebné bude k dispozici kontejner na sběrném
dvoře vždy v neděli od 9:00 do 10:00 hodin.

Obecní úřad Mratín bude otevřen pro veřejnost do pátku
20.12.2019. Od pondělí 23.12. 2019 až do středy 1.1.2020
bude zavřeno z důvodu svátků a dovolených. Obecní úřad bude
otevřen od čtvrtka 2. ledna 2020.

Sběrný dvůr bude v neděli 22. prosince a v neděli 29. prosince
2019 otevřen v obvyklý čas od 9:00 do 10:00 hodin.

Poplatky na rok 2020 se budou moci přijímat již od čtvrtka 2.
ledna 2020.

Komunální odpad bude o vánočních svátcích podle sdělení svozové firmy svážen v pravidelném termínu, tj. středa
25.12.2019 a další středa 1.1.2020, i když budou svátky.

			

Děkujeme za pochopení

				
				

Knihovna bude uzavřena v pondělí 23.12.2019 i 30.12.2019.

Ing. Jiří Falek
starosta obce

		 Mratínské Vánoce
				 program
prosinec
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úterý 24. 12.2019 v 12:00 hodin

Mratínská polední aneb Zpívání s Meluzínou

Už po dvanácté 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 vytvoření vánoční atmosféry ve Vašich domovech bude rozdáváno
Betlémské světlo, pokud si přinesete lucernu se svíčkou.
sobota 28. 12. 2019 v 15:00 hodin

Vánoční odpoledne s koledami

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 v kapli sv. Michaela Archanděla.
Vstup zdarma.
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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 svojí prací a činy, konáním a pomocí při kulturních a společenských akcích v
r. 2019. Vytvářejí tím nejen pro mratínské občany širokou paletu společenských akcí, ale také zviditelňují
obec.
Ještě jednou děkuji.
A všem přeji šťastné, klidné a pohodové vánoční svátky, mnoho úspěchů, pevné zdraví a vše nejlepší v
novém roce 2020.
								
								

Ing. Jiří Falek
starosta obce
cibuli nadrobno, okurky na malé kostičky. Vše promícháme s
majonézou, přidáme hořčici, worcester, cukr, sůl a pepř.

(pokračování ze str. 1 - Mistrovství ČR...)

Juniorskou kategorii ovládl tým Diplomatky, které svůj Lesní
salát servírovaly velmi originálně na dřevě a nebály se použít
ingredience jako je smrkový džem, kaštany či křepelčí vajíčka.
„Soutěžící si letos dali velkou práci s výzdobou. Recepty byly
většinou tradiční, ale osvěžené nějakou zajímavou ingrediencí, která jim dodala šmrnc. Zároveň bylo vidět, že pro mladé
je téma ekologie a ochrany přírody důležité,“ říká Magdaléna
Šodorová z Vitany.
Zajímalo by Vás, jak takový vítězný salát chutnal? Od mistrů
jsme získali recept, takže si jejich originální bramborový salát
můžete zkusit udělat i doma!

Na ozdobu tým použil labutě, vykrájené z jablek.
smícháme se smrkovým džemem, citronovou šťávou a hořčicí.
Přidáme sůl a pepř a smícháme s majonézou. Nakonec smícháme vše dohromady. Udíme a podáváme na dřevu.

Recept:
Vítězný recept senioři (absolutní vítěz)
Tým TŘI GRÁCIE: Michaela Karbulková, Miluše Roudnická,
Eva Sahánková (Mistrové odborného výcviku SOU gastronomie
a podnikání, Praha 9)
SAMETOVÝ SALÁT
Suroviny:
1,5 kg brambor Alianz
20 dkg anglické slaniny
200 g sterilovaného hrášku bez nálevu
1 velká cibule
0,75 l sklenice nakládaných okurek
3 vařená vejce
3 mrkve
1 jablko
200 g celeru
1 petržel
1 smetana na šlehání (100 ml)

Sametový salát

1 lžíce worcesteru
2 lžíce plnotučné hořčice
425 ml majonézy Vitana
Lžička cukru, sůl a pepř
Postup:
Brambory a vejce protlačíme přes kolečko, ostatní zeleninu a jablko nakrájíme na kostičky. Slaninu nakrájíme na úzké proužky,

juniorský vítězný tým
zdroj: Vitana
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Tak nám radnice zdražila popelnice, paní Müllerová!
„Hanba, hnus, šlendrián. Popelnice jsou dražší, všechno je
dražší, za komunistů byl rohlík za 40 halířů“, zdálo se mi noc po
posledním letošním zastupitelstvu, na kterém jsme jednomyslně
odsouhlasili zvýšení poplatku za komunální odpad. Jednomyslně, přestože se nejméně dvě hlavy kroutily a jeden zastupitel
dokonce při hlasování držel na obou rukách křížky.
Ano, popelnice budou od ledna dražší. Některé velikosti popelnic dokonce podraží citelně, ale jinak to bohužel nepůjde.
Možná to člověka donutí zvážit, jestli mu nestačí menší velikost,
nebo odvoz jednou za dva týdny. Možná bude člověk víc třídit,
méně plýtvat a možná to člověka nedonutí vůbec k ničemu. Jen
to bude mít prostě dražší.
Seděli jsme nad těmi kalkulacemi hodiny, počítali možné varianty, které budou k lidem laskavé stejně, jako k obecní pokladně, ze které byly popelnice v uplynulém období dotovány. Což o
to, dotovány budou i nadále, protože stále ještě zbývá na faktuře
za odvoz vysoká částka, kterou uhradí obec. Ale pokud chceme
do budoucna investovat, pokud chceme být připraveni na blíží-

MratíNoviny

cí se výdaje s řešením nových problémů, musíme přijmout jistá
opatření. Ať se to někomu líbí, nebo ne. Takovým problémem
do budoucna bude například pitná voda. O té se rozepíšu v některém z prvních čísel novin roku 2020. Nyní se prostě musíme
smířit s tím, že odvoz komunálního odpadu je plnohodnotnou
položkou rodinného rozpočtu stejně, jako například internet,
telefon, elektřina a další, u kterých si pochybovat nedovolíme,
protože ty věci prostě nutně potřebujeme a taky proto, že nám
složenky posílá některý z národních gigantů, zatímco popelnice
platíme radnici a na tu si můžeme zanadávat.
Takže s čistým svědomím prohlašuji, že jsme udělali maximum pro to, aby navýšení bylo co nejcitlivější a jsme připraveni
za to nést i politickou odpovědnost. Co to znamená? Nevím, to
se tak říká. No prostě se omlouváme, ale jinak to vážně nejde.
			

Zdeněk Novák, zastupitel obce

Z objektivu paní kronikářky

Poděkování
Agentuře pro Mratín
Děkujeme Agentuře pro Mratín za umožnění dobročinného prodeje na vánočním jarmarku.
Celý výtěžek z prodeje byl darován malé Toničce.

Tímto děkujeme i Všem nakupujícím
a těšíme se opět za rok.
Krásné prožití vánočních svátků
a šťastný nový rok přejí,
Silvie a Kristýna Bukovská.
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Česká obec
baráčníků
Mratín

“V Mratíně vždy všechno společně”
Společně vám přejeme
štěstí a zdraví v roce
2020
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