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Nechce
vám chytnout
auto?
Ve -Zlonínské
v sobotu jedno
chytlo
Ve Zlonínské
hořelo
auto
zřejmě technická
závada

Mratín/24.1.2015 - V sobotu v podvečer došlo v mratínské Zlonínské ulici, patrně v důsledku technické poruchy, ke vznícení motorového
vozidla Škoda Fábia. Stalo se tak v okamžiku,
kdy uvnitř naštěstí nikdo neseděl a škoda proto
vznikla pouze na majetku.
Požár přijel do 10 minut zlikvidovat Hasičský
záchranný sbor Neratovice. Podle předběžných
šetření požár způsobila zřejmě závada na elektroinstalaci. - red (foto: Tomáš Vašut)

Do nového roku s novým portálem
Po osmi letech bylo načase se zamyslet, jestli stránky mratin.info nezamrzly v nějakém podivném vegetativním stavu a to jak po stránce
designu, tak po stránce obsahu. Co se designu týče, to je jednoduché, oslovíte graﬁka, aby navrhl novou podobu stránek, kodéra, aby
této nové podobě vdechl fungující virtuální podobu a nakonec to pár
týdnů ladíte a vychytáváte chyby a upravujete do stavu, ve kterém
by stránky mohly zas nějakou dobu existovat. Testování v podstatě
ještě neskončilo a v následujících týdnech ještě pár věcí upravíme,
ale graﬁcká podoba a struktura jsou víceméně u konce.
V hlavní navigaci si jistě všimnete dominantního odkazu T.J. Sokol.
Sokolové totiž přinášejí návštěvníkům stránek trvale nejvíce informací a proto jsme se dohodli, že budou web částečně sami spravovat
a tuto rubriku, včetně přístupu do AKTUALIT budou mít plně ve
své péči.
(pokračování na str. 4)
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Vážení občané,
než jsme se nadáli, už je zase nový rok. Předpokládám, že jste si
vánoční a novoroční svátky, co se týká volna, dobře užili. I když
je skoro konec ledna, přes to mi dovolte Vám ještě jednou popřát
do nového roku 2015 mnoho zdraví, štěstí a životní pohody nejen za sebe, ale i za pracovníky obce a za zastupitele.
V současné době je již možné platit poplatky za komunální
odpad a za pejsky. Výše poplatků je uvedena v samostatných
odstavcích dále v textu příspěvku. Tyto dva poplatky je nutno
zaplatit do konce března, dle Obecně závazné vyhlášky obce
Mratín č. 2/2014.

z toho tedy skutečnost, že zatím v r. 2015 bude svoz bionádob
pro občany zdarma a chybějící náklady uhradí obec. Předpokládáme, že zájem občanů o svoz bionádob se za těchto podmínek zvýší.
Počítáme s tím, že podrobné informace zveřejníme
v únorovém nebo březnovém vydání MratíNovin. Do té doby
nemá smysl volat na Obecní úřad a požadovat bližší informace
či vydání bionádoby.
Co se týká dalšího roku 2016, tak uvidíme. Jednak parlament
chrlí další zákony týkající se odpadů vůbec, jednak i stávající
svozová ﬁrma komunálního odpadu prezentuje informaci o určitém navýšení ceny pro další rok, a jako obec nejsme moc spokojeni se stavem třídění separovaného odpadu od občanů. To
všechno jsou skutečnosti, které budou ovlivňovat cenu za odpad.
Pravděpodobně budeme muset jít do výběrového řízení, budeme
i zvažovat, zda nepřejdeme na jiný systém, kdy by se nehradil
poplatek za občana, ale byla by platba za nádobu. Prostě bude to
pro nás perný rok.
Poplatky je možno hradit přímo na Obecním úřadě nebo platbou
přímo na účet obce 8427201/0100 s variabilním symbolem (číslo popisné a rok 2015). Známku na nádobu pro komunální odpad
obdržíte přímo při úhradě poplatníkem na Obecním úřadě, při
úhradě na účet obce, budou známky rozeslány doručovatelem.
O distribuci známek na bionádoby budete informováni v příštím
vydání.

Poplatek za psy pro rok 2015
Výše poplatku zůstává stejná jako v předchozím roce, tj. 300,Kč/pes/rok.
Poživatel invalidního, starobního, vdovského, vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, platí 200,- Kč/
pes/rok.
Za každého dalšího psa se platí 300,- Kč/pes/rok.
Úhradu možno provést i bezhotovostně na účet obce s variabilním symbolem (číslo popisné a
rok 2015).
Poplatek za komunální odpad pro rok 2015 je výši 700,- Kč/
osobu/rok pro fyzickou osobu, která má na území obce trvalý
pobyt, nebo na území obce vlastní stavbu určenou nebo sloužící
k rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterém není trvale hlášena
žádná fyzická osoba.
Dále poplatek platí pro fyzickou osobu,
- která byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území
České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt
na dobu delší než 90
- která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území
České republiky pobývá na území České republiky
přechod ně po dobu delší 3 měsíců
- které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upra
vujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona
upravujícího dočasnou ochranu cizinců.

Cena vodného a stočného od 1.1.2015

Vodné
Stočné
Celkem

Cena bez DPH
28,69 Kč/m³
20,87 Kč/m³
49,56 Kč/m³

cena s DPH
33,00 Kč/m³
24,00 Kč/m³
57,00 Kč/m³

Pokud ceny porovnáme s předchozím rokem 2014:
- u vodného dochází k navýšení z 31,05 na 33 Kč/m³, což je
zvýšení o 1,95 Kč/m³
- u stočného dochází ke snížení z 25,03 na 24 Kč/m³, což je snížení o 1,03 Kč/m³.
Celkové navýšení vodného a stočného je o 0,92 Kč/m³.
Důvodem navýšení vodného je skutečnost, že dodavatel vody
zvedl cenu a byla přesně spočítána částka na obnovu vodovodů.
U stočného se nám podařilo optimalizovat kalové hospodářství,
což snížilo cenu. Podle informací od jiných provozovatelů, kde
se zdražuje podstatně razantněji jsme nakonec rádi, že jsme na
současné výši. Od jiných provozovatelů se lišíme i o desítky korun dolů.

Proti loňskému roku je zvýšen o 50,- Kč/osobu/rok. Důvodem
tohoto skoku je legislativní změna, kterou parlament provedl na
začátku prosince 2014, kdy zjednodušeně řečeno dal obcím za
povinnost zajišťovat od 1.1.2015 i sběr bioodpadu od občanů
(duben až listopad). Tato změna byla schválena bez prováděcích
vyhlášek a bez bližšího vysvětlení těsně před koncem roku, kdy
nebyl čas ani manévrovací prostor s tím něco udělat, projednat či
zařídit. V podstatě jsme ani neměli takové informace, aby jsme
Vás s tím mohli v té době seznámit.
Po technické stránce jako obec s touto změnou nemáme problém,
protože jsme v r. 2014 od občanů brali ve sběrném místě bioodpad zdarma a za úplatu byl organizován svoz bionádob. Máme
ale problém legislativní, resp. ﬁnanční, kdy svoz bionádob nelze
samostatně od 1.1.2015 zpoplatnit jako nějaký nadstandart, ale
náklady musí být zahrnuty v rámci systému likvidace odpadů v
obci do celkového poplatku na občana a výše poplatku musí být
stejná pro všechny občany. Alespoň nám to bylo takto v rychlosti
prezentováno. Vzhledem ke skutečnosti, že v době schvalování
výše poplatku jsme neměli a ani nemohli mít adekvátní údaje za
veškeré odpady (tzn. za účetně uzavřený r. 2013), vyřešili jsme
popisovaný ﬁnanční problém tím, že v rámci platné legislativy
jsme z části využili možné navýšení pro hrazení vícenákladů a
poplatek jsme zvýšili o výše uvedených 50,- Kč/osobu a rok.
Vzhledem tomu, že obec chce zachovat svoz bionádob, vyplývá

Na závěr se s Vámi mohu podělit i o další příjemnou zprávu. Od
1.4.2015 by se podle písemného dokumentu České pošty měla
změnit provozní doba pošty v pondělí a ve středu do 18.00 hodin, tj. otevírací doba by se prodloužila v těchto dnech v odpoledních hodinách o 1 hodinu.

Ing. Jiří Falek
starosta obce
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(pokračováníze str. 1) Do nového roku s novým portálem
Nuže, navštivte Informační portál
občanů a přátel Mratína, kromě aktuálních informací ze života obce se
můžete v inzerci dozvědět o nějaké
zajímavé nabídce či poptávce, v kalendáři akcí se s předstihem dozvíte
o chystaných událostech a v galeriích fotograﬁí si můžete zavzpomínat
na události již prošlé.
Jakékoli podněty ke zlepšení stránek, nebo své vlastní příspěvky mi
neváhejte posílat na
zdenek.novak@mratin.info
-zn-

Připomeňte si loňský výstup na Říp
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Angličtina pro nejmenší

s Vlaďkou
Once upon a time there was
a little puppy. His name was
LUCKY. “What a lovely
name”, said the mummy dog.
Her name was Rose. Like a
beautiful ﬂower she liked to
smell. “And what a happy little boy, he is”, said the daddy dog. His name was Snow.
The daddy dog was white as a snow. Lucky lived with
his parents in a little village called Mratin. His parents
loved him so much that they wanted to give him a really special name. That is why they called him Lucky.
Do you know what “lucky” means? Do you know why
your parents gave you your name:-)?
When Lucky was born, his parents and himself they
had nowhere to sleep. They did not have a home. What
a sad story, you may think. But the truth was that Rose
and Snow were free and happy dogs. They liked to run
and jump on the grass, play with other dogs and sleep
anywhere they liked. There always was someone who
would feed them. They liked bones, meat, bread and
chocolate. One day the mummy dog said to the daddy
dog: “ We need to ﬁnd a home for our family, daddy”.
“Yes, you are right mummy dog, we can not stay outside now when we have our little boy”, said the daddy
dog. And this was exactly when Snow and Rose started
to look for a home for themselves and their little boy.
Do you think they will ﬁnd home soon? Well, you will
ﬁnd out the next time....
INZERCE

Česká výrobní společnost Styrotrade, a.s.
hledá do zákaznického oddělení v Čakovičkách novou kolegyni
na pozice obchodní referentka.
Náplní práce je kompletní zpracování obchodních zakázek, komunikace se zákazníky, plánování dopravy, řešení
reklamací.
Požadavky:
•
Vzdělání SŠ
•
Uživatelská znalost na PC (SAP výhodou)
•
Samostanost, spolehlivost
•
Dobré komunikační schopnosti, Příjemné vystupování, Flexibilita
•
AJ na komunikativní úrovni výhodou
•
Zkušenost na obdobné pozici výhodou
Nástup možný od 1.3.2015
Své životopisy zasílejte na e-mail: jana.stulikova@styrotrade.cz
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Ve Sluhách se něco změnilo
Kdo byl na vánoční besídce ve služské škole, ten mi dá jistě za pravdu, že se
něco muselo stát. Když jsem před školou vystoupil z auta, jakoby ve Sluhách padla hustá mlha. Po nadechnutí jsem začal přemýšlet, kudy vede nejkratší cesta na
plicní. Člověk by nevěřil, že dojem banánové vesnice dokáže ještě více umocnit
jediný bezohledný exot, který koupí nejlevnejší uhlí, hodí ho do nejlevnějšího kotle připojeného k nefunčnímu komínu a škrtne. Něco podobného jsem nezažil ani
během svého venkovského dětství, kdy se v severních Čechách házelo do kamen
ledacos.
Ale pryč z ponurých služských ulic, pojďme dovnitř, do školy. Pro školní besídky je příslovečné tvrzení, „odsedět si vystoupení cizích dětí, vlažně jim zatleskat,
natočit si na mobil vystoupení toho vlastního, divoce mu zatleskat a za nekonečného plácání po ramenou jej doprovodit domů a spokojeně uložit ke spánku“. To
ovšem neplatí pro letošní sérii školních besídek služské základky. Ano, sérii. Každá třída měla svoji vlastní besídku, protože kapacita školní tělocvičny už dávno
nepojme rodiče všech žáků najednou. To je nutno ocenit, protože se během produkce lépe dýchá (neplatí, pokud otevřete okno a vzpomenete si na toho experta se
zaneseným komínem) a všechno je tak nějak příjemnější.
Hádám, že pedagogický sbor byl v uplynulých měsících rozdělen na tři speciání
týmy, první tým byl na stáži na pražské taneční konzervatoři, druhý na DAMU a
třetí bral hodiny scénograﬁe střídané s dramaturgií. Jasně, došlo i na ﬂétny a klavíry, ale s citem a ohleduplně. Nepřehrávaly se kompletní učebnice hry na klavír a
halí-belí ﬂétniček, ale ukázalo se jen to nejlepší, co děti umí zahrát. Diváky ovšem
do sedaček posadila neuvěřitelně mistrovská stínohra na téma večerníčkových pohádek. Nejen skvělý nápad, ale především dokonalá příprava a jistě i trpělivost
ze strany slečny učitelky Lebduškové. Smekám klobouk motýla Emanuela i nad
tím, jak s dětmi paní družinářka Šerclová secvičila optiku klamoucí tanec strakatých tanečníků. Na závěr sborové koledy za klavírního doprovodu dětmi milované
Lebdušky.
Bylo to opravdu velmi milé. Služská škola si opět získala můj obdiv. Na příští
rok snad jen jedno doporučení. Pozvěte mezi diváky i toho topičského diletanta
odnaproti. Zahřeje se ve škole a nám se bude lépe dýchat. Moc děkuji!
-zn-
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Začněte chystat masky
Baráčnický průvod masek již 14. března
více v příštích MratíNovinách
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VALENTÝNSKÉ MENU
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Café Wine Bar Diama
Dne 14.02.2015
Cena menu
390 CZK / osoba
*menu zahrnuje pokrmy o třech chodech

Z důvodu omezené kapacity míst je nutná rezervace předem. Při rezervaci prosím uveďte číslo vybraného menu. Pro více informací
navštivte www.winebardiama.cz či volejte +420 777 713 721

Mratínoviny jsou registrovány na Ministerstvu kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 17934,
Vydává: Agentura pro Mratín, o.s., Sídlo redakce: K Homoli 280, 250 63 Mratín,
Šéfredaktor: Zdeněk Novák, email: zdenek.novak@mratin.info, tel. 722 943 330,
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