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Mratínský jarmark a salátové mistrovství
jsou za dveřmi
B

líží se devátý ročník staročeského mratínského jarmarku
a současně také Mistrovství ČR v přípravě bramborového salátu, známého také jako Hellmann´s Cup. Je to událost, která k mratínskému adventu neoddělitelně patří, ostatně důkazem
toho je také každoroční velký zájem ze strany mratínských, kteří
pořadatele odměňují pravidelně vysokou návštěvností této pořadatelsky ne zcela jednoduché akce.

Za Agenturu pro Mratín, která spolu s radnicí každoročně tento slavnostní den připravuje, bych tedy moc rád poděkoval nejen
všem našim pomocníkům, dobrovolníkům a rodinným příslušníkům, ale také vám, návštěvníkům. Je to totiž především na vás,
jaké dojmy si všichni z této soboty odnášíme. Ani netušíte, když
se doma rozhodujete „půjdeme tam, nebo se pojedeme mrknout
na staromák“, jak důležité rozhodnutí právě přijímáte. Myslím
tím pro nás. Vaše účast je totiž velmi důležitým uznáním pro
každého, kdo se pod tento den podepsal. A věřte, není to málo!
Jedná se totiž především o dobrovolníky, kteří ve svém volném
čase řeší každý detail od komunikace se stánkaři, se soutěžícími,
s porotci, ale též s médii, s partnery, s dodavateli technické podpory atd. A nebýt ochoty starosty a místostarosty, kteří zajišťují
i věci, jež byste v jejich gesci patrně nečekali, tento den by se
zřejmě vůbec nekonal.

Tak první adventní sobotu dopoledne přijďte do sportovního
areálu. Moc rádi vás tam uvidíme. A co vás čeká? Samozřejmě
jarmark plný stánkařů od masných zabíjačkových pochutin, přes
oblíbené sejkory, až po vánoční stromky, věnečky a hromadu
sladkostí. Nebude chybět pestrý výběr osvěžujících nápojů a
grilovaných specialit, ale také cukrářské výrobky. Nepochybně
velkým lákadlem bude také salátové mistrovství, kterého se zúčastní opět spousta titulu chtivých kuchařských mistrů, jejichž
dílo bude hodnotit porota v čele s recesistou, režisérem, hercem
a především skvělým bavičem Jakubem Kohákem.

Mějte na paměti, že vás do jednoho všechny rádi uvidíme! A
jen pro připomenutí pár fotografií.
-zn-

Děkujeme našemu hlavnímu partnerovi :-)
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POZVÁNKA
Zveme především všechny děti ale i jejich rodiče a ostatní občany obce na akci
pořádanou Obecním úřadem Mratín a Agenturou pro Mratín

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
která se koná v neděli 29. listopadu 2015 v 18.00 hodin v Zámecké zahradě
za Restaurací U hřiště
Před vlastním rozsvícením vystoupí se svým programem děti z Mateřské školy Mratín
a koledy zazpívá místní pěvecký spolek Meluzína.
Auta nechte, prosím, doma, udělejte si pěknou procházku.
Tradiční občerstvení zajistí pan Miroslav Václavík.

		

Ing. Jiří Falek		
starosta obce

Bc. Zdeněk Novák
Agentura pro Mratín

Teď pár důležitých řádků pro občany:
Svoz bioodpadů bude trvat do pondělí 30. listopadu 2015, kdy bude ukončen. Pro potřebné bude k dispozici kontejner na sběrném dvoře vždy v neděli od 9:00 do 10:00 hodin.
Sběrný dvůr bude v neděli 27. prosince 2015 uzavřen z důvodů svátků, opět bude otevřen zase v neděli
3. ledna 2016 v obvyklý včas od 9:00 do 10:00 hodin.
Obecní úřad Mratín bude otevřen pro veřejnost do 22.12.2015. Od 23.12.2015 do 31.12.2015 bude
zavřeno z důvodu dovolených. Obecné úřad bude otevřen od pondělí 4. ledna 2016.
Poplatky na rok 2016 se budou moci přijímat až od pondělí 11. ledna 2016 z důvodu nutnosti uzavřít
účetnictví za rok 2015.
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Vážení občané,
v sobotu 14. listopadu jsem začal psát svůj příspěvek do Mratínovin, když jsem byl šokován a do hloubky otřesen strašným
pátečním masakrem v Paříži. V této chvíli mohu za svoji osobu
vyjádřit především hlubokou soustrast pozůstalým obětím. Památku obětí bych chtěl uctít minutou ticha, což ale v novinách
jde obtížně. Tak alespoň takto:

Zasedání zastupitelstva bude někdy v první polovině prosince a bude se zabývat výší poplatků a výší vodného a stočného.
U poplatků za pejsky nepředpokládáme, resp. neplánujeme navýšení. U poplatku za svoz komunálního odpadu a bioodpadu
zatím nevíme, připravují podklady. Musím konstatovat, že „laťka“ odvozu bioodpadů je nastavena vysoko (možnost bionádob,
četnost vývozu, cena). Některé obce v okolí bioodpad nelikvidují pomocí bionádob, ale obyvatele jej svážejí do kontejneru
na sběrném dvoře. Pokud někde svážejí bioodpad pomocí bionádob, tak se tak děje ale jen jednou za 14 dní. Každá služba
navíc tak stojí náklady. Uvidíme, jaké dostaneme podklady o
skutečných nákladech.

MINUTA TICHA K UCTĚNÍ PAMÁTKY OBĚTÍ V PAŘÍŽI

Chci se zmínit při této příležitosti ještě o jednom problému.
Všechny obyvatele jsme požádali, aby do bionádob nedávali
větve, popř. je nestříhali na malé kousky. A pokud mají větve
větší, mohou je odnést do sběrného dvora. Je až s podivem co
se v bionádobách objeví. Problém je v tom, že bionádoba nejde
vyprázdnit (ztráta času pro zbytečnou manipulaci), a pokud se
větve podaří vysypat, tak není možné je stlačit a obsluha musí s
vozem předčasně k výsypu, což jsou zase náklady. Dalším nešvarem je vkládání zbytku zeleniny či ovoce v igelitových pytlících či taškách. Ty do kompostu nepatří. Obsluha je potom musí
z obsahu vybrat, což jsou zase náklady. Přitom stačí obsah pytlíku či tašky do nádoby vysypat a pytlík, tašku hodit do normální
nádoby na komunální odpad. Důvodem právě týdenního svozu
bylo, aby zbytky ovoce a zeleniny po 14 dnech nezapáchaly. Je
vidět, že některým obyvatelům je to jedno a schovávají se za
anonymitu, neboť při výsypu se už nepozná, kdo tam ten pytlík
vhodil.
Dovolil bych si konstatovat, že někteří obyvatelé si neváží
toho, že mají službu s týdenním vývozem a ve srovnání s okolím za poměrně levnou cenu.

Co bude dál, je na politicích. Měli by sundat růžové brýle a
dívat se na svět reálným a racionálním pohledem. Přiznám se,
že mě nikdy nenapadlo, že se bude v našich místních Mratínovinách vyjadřovat k tak hrůznému činu.
Nyní si dovolím vrátit se od této tragické události se
svým příspěvkem do našeho Mratína. Nezadržitelným tempem
se blíží závěr roku, který je spojen s celou řadou akcí, na které se všichni a to nejen z Mratína, těšíme. Ani ne za 14 dní
bude poslední sobotu v listopadu tradiční jarmark spojený s již
9. ročníkem „Mistrovstvím ČR v přípravě bramborového salátu
Hellmann´s Cup 2015“. Následující den v neděli 29. listopadu
bude další akce, a to „Rozsvícení vánočního stromu“, kde chceme dětem udělat radost čokoládovým adventním kalendářem a
dospělým sklenkou svařeného vína. Svařené víno je určeno ke
konzumaci na místě, nelze si jej odnášet v přinesených nádobách
domů. Obě akce jsou na samostatných pozvánkách.
Letošní závěr roku je pro Obecní úřad zvlášť náročný. Podařilo se nám zvládnout opravu povrchu v Reimerově ulici, počasí
nám všem přálo, neboť se dalo za sucha jezdit po sousedním
travnatém pozemku. Pro větší bezpečnost je tam kousek nového
chodníku, aby chodci jdoucí od přechodu pro chodce byli více
chráněni před auty jedoucími jak na Farmu Hrádek, tak do areálu firmy Bagostav v bývalém Reimerově statku. Máme udělanou
přípravu pro pokračování chodníku podél hlavní silnice (II/244)
k benzínové pumpě včetně přípravy osvětlení. Vše bychom chtěli realizovat v příštím roce 2016.

V oblasti ulic Tyršova, Sokolská, U Hřiště, U Hrušky, Slunečná, Zahradní, Javorová a části ulice Kostelecká byla problematická závada na veřejném osvětlení. Stávalo se, že po rozsvícení
za několik hodin vypadla pojistka jedné fáze a část světel přestalo svítit. Pak se interval zkrátil asi na 50 minut. Bohužel je to
taková závada na kabelu v zemi, která se obtížně hledá. Firma,
která nám opravuje veřejné osvětlení, se pokoušela závadu najít
tak, že postupně odpojovala po úsecích části ulic. Bohužel při
jejich návštěvě „jako na potvoru“ se závada do hodiny neprojevila. Dojížděla k nám po několik dní. Nakonec závada je někde
mezi sloupem v Tyršově ulici (křižovatka s ulicí Sokolskou) a
ulicí Slunečnou. Vzhledem k tomu, že všechny firmy jsou teď
vytíženy strojením osvětlení pro vánoční stromy či jinou vánoční výzdobou, přepojila tuto část na 2 fáze a závadou se začne
zabývat později. Prosíme proto o pochopení a trpělivost.

Papírově dokončujeme akci z loňského roku a začátku letošního roku, a to Obnova historické zeleně v obci Mratín. Nejvíce
se ale trápíme s akcí „Zateplení budovy OÚ Mratín“. V minulém vydání novin jsem psal o problémech s firmou vybranou v
prvním výběrovém řízení. Udělali jsme dobře, že jsme ji dali
výpověď, neboť podle informací od starostů, kteří si tuto problematickou firmu nechali pokračovat dál, tak se potýkají s velkými
problémy jak v kvalitě díla, tak především s termíny. Námi nově
vybraná firma pracuje na akci, jak jste si mohli všimnout i o
sobotách a nedělích. Jediný strach, který máme, je, aby nezačalo
mrznout a mohli tak stihnout všechny fasádní práce. Práce by
měli skončit těsně před koncem roku.

Měl bych ještě jednu prosbu na obyvatele. I když meteorologové předpokládají mírnou, resp. teplou zimu, není vyloučeno,
že nějaký sníh napadne. Pokud projedu nyní ulicemi Mratína,
je mnoho aut zaparkovaných tak, že je to nejen v rozporu s Vyhláškou o provozu na pozemních komunikacích, ale nebylo by
možné projet se sněžným pluhem. A když třeba projede, tak kam
nahrne případný sníh? Obecní policie dostane za úkol toto kontrolovat, a když ani napomenutí nepomůže, bude pokutovat. Parkujte prosím svoje auta v souladu s Vyhláškou o provozu na pozemních komunikacích a parkujte na svých pozemcích. Děkuji.
								
				
Ing. Jiří Falek
				
starosta obce

I když to není akce obce, tak sledujeme opravu opěrné zdi u
rybníka ve Služské ulici. Podle vedení stavby by měli tak do 14
dnů odfrézovat část povrchu stávající komunikace pro kvalitní
napojení konečného povrch v celé šíři. Silnice by měla být o
něco širší. Tak snad se to povede.
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Mikulášská nadílka 5. prosince v Sokolovně
přijďte všichni včas - začínáme v 17 hodin!
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Staročeský jarmark
Mratín - 28. 11. 2015 od 9:00

Vepřové hody - vánoční výzdoba - cukrovinky svařené víno - jarmareční obchodníci - grilované speciality - Mratínské sejkory - divadlo pro
děti - koření - medovina - domácí křížaly - vánoční
stromky - staropražská kapela - upomínkové
předměty - dárkové předměty

9. ročník

Mistrovství ČR

v přípravě

bramborového salátu

Hellmann´s Cup 2015
plakát 2014.indd 1

obec Mratín
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