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Pozvánka na 8. ročník
Sokolského výstupu mratíňáků na Říp
… již po osmé dne 30.1.2016 budou vystupovat mratíňáci na legendární horu Říp. Odjezd tradičně v
10:00 hodin, vlastními auty od Mratínské sokolovny. Výstup lze provést severní trasou z obce Krabčice, resp. Rovné (malinko obtížnější, ale nejkratší) nebo trasou jižní z obce Ctiněves, vždy po červené. Popřípadě po žluté z obce Vražkov. Po výstupu na vrchol se lze v hostinci lehce občerstvit. Po
návratu do Mratína, přeživší členové výpravy, budou mít možnost v restauraci „Sokol“ zrekapitulovat
své adrenalinové zážitky. Pojeďte s námi, určitě si užijete spousty legrace. http://www.hora-rip.cz/
Říp (455,2 m) je z daleka viditelný vrch 4 km
jižně od Roudnice nad
Labem. Vrchol Řípu s
románskou rotundou sv.
Jiří vystupuje cca 200
m nad okolní plochou
krajinu. Říp je památné
místo české mytologie
a historie. Podle pověsti sem přišel praotec
Čech, přehlédl okolní
krajinu a rozhodl se zde
usadit. Název hory je
však mnohem starší a
pravděpodobně pochází ze starogermánského
říp-pahorek.

Jak donést Betlémské světlo až domů?

Vzpomeňme na nejvýznamější adventní událost naší obce a připomeňme si Mratínskou polední, při které nás pěvecký sbor
Meluzína tradičně zavedl do pravé atmosféry českých Vánoc. Společný zpěv koled a vánočních písní je jedním z nejsrdečnějších
okamžiků, které společně zažíváme. Stejně milou tradicí se v naší obci stává rozdávání Betlémského světla, o jehož cestu do Mratína se vždy ochotně postará místostarosta Miroslav bukovský. Rozdává se pak právě při Mratínské polední. Tím posledním, leč
nikoli nevýznamným, procesem, je donést světlo do svého domova. Po posledních třech letech, po které tento vánoční plamínek v
Mratíně hoří, dokážu vyjmenovat tři způsoby, jak ho domů zaručeně nedonesete. Přes v dlani skrytou svíčku až po netěsnou lucerničku, do které fouká svěží vánoční vítr. Každopádně Mirkovi děkuji za tuto iniciativu za všechny ostatní, kterým doma plápolalo.
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Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek opět
prodává slepičky typu Tetra hnědá a
Dominant ve všech barvách.
Stáří 14 - 19 týdnů.
Cena 149-180,- Kč/ ks.
Prodej se uskuteční:
30. března 2016
Mratín – u rest. Sokol - 15.05 hod.
Při prodeji slepiček
výkup králičích kožek
cena dle poptávky.
Informace : Po-Pá 9.00 – 16.00 hod.
tel.
601576270
606550204
728605840

Vánoční koncert v kostele nedalekých Zdib má v kalendáři sboru Meluzína již
své pevné místo. Ten zatím poslední se uskutečnil 20. prosince a Meluzína si
před do posledního místa obsazeným svatostánkem opakovaně ověřila, že přátelé ze Zdib jsou nejen brilantními zpěváky, ale také věrnými příznivci upřímné
adventní nálady.
Zdibský kostel je nejen akustickým unikátem, který je možné ozvučit i
pouhým šestihlasým zpěvem, ale také příjemnou ukázkou toho, že i moderní
člověk v sobě chová pokoru a cit. Děkujeme tímto starostovi Zdib Janu Tvrdému za pozvání.
							
(mel)
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výtahem plánujeme na neděli 31. ledna 2016 v 15:00 hodin.
Srdečně zveme zejména důchodce, aby si přístup vyzkoušeli.
Přístup do výtahu je z boku budovy přes malou verandičku.
Vstup do ní je z bezpečnostních důvodů omezen, nutno zazvonit
a přes videotelefon bude návštěvník vpuštěn. Pak už si sám přivolá výtah a vyjede do prvního patra. Obsluha je jednoduchá.

Vážení občané,
než jsme se nadáli, už jsme pomalu na konci ledna v novém
roce, kdy se zase těšíme už na 8. ročník Sokolského výstupu
mratíňáků na Říp. I přesto mi dovolte Vám ještě jednou popřát
do nového roku 2016 mnoho zdraví, štěstí a životní pohody nejen za sebe, ale i za pracovníky obce a za zastupitele. Předpokládám, že jste si vánoční a novoroční svátky, co se týká volna,
dobře užili, i když nebyl sníh ani na horách.
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.

V neděli 3. ledna 2016 jsme měli besedu z občany na jakékoliv téma. Oproti stereotypu minulých let přišlo jednak více
občanů a i probíraná témata se rozšířila o nové potřeby jako je
případná doprava do Líbeznic, problematika kapacit základních
škol a mimoškolní činnost dětí. Vzhledem ke krátkému časovému úseku mezi besedou a psaním tohoto článku, vrátím se k
probírané tématice v únorovém čísle.
Zatím u čeho se podařilo získat informace, je určitá nabídka
k mimoškolní činnosti. Jednal jsem s ředitelkou CVČ Měšice
(Centrum volného času) paní Ivetou Kameníkovou. Mají určitou
nabídku mimoškolních aktivit a je na rodičích, pro co se rozhodnou. To je jejich soukromá věc. Mě se ale na té celé věci
především líbil nápad s dopravou dětí. Toto centrum má klubový autobus se svým jízdním řádem, zastávkami a především
klubovou „babičkou“, která dohlídne na převzetí dětí k přepravě
a bude jim nablízku až do předání dětí lektorům a po skončení kroužků zpět do družiny či přímo rodičům. O bezpečnost
dětí je tak postaráno. S paní ředitelkou jsem dojednal, pokud
by byl zájem z Mratína a ze Sluh asi 10 dětí a více, že by zřídili
autobus i k nám. Má to jednu výhodu. Paní ředitelka si může
skloubit v rámci možností jak program, tak i dojezdy autobusu
podle skutečného zájmu. Budeme o tom jednat jak s naší Mateřskou školkou v Mratíně, tak i ve Sluhách včetně Základní školy.
Cena dopravy je v ceně kurzu již zakalkulována, za dopravu se
tedy neplatí další peníze. Považuji to za takový malý krůček k
vylepšení možností mimoškolní činnosti. Veškeré informace získáte na webových stránkách http://klub-za-skolak.webnode.cz/ ,
popř. se obraťte na PR koordinátorku paní Ivetu Kameníkovou,
tel. +420 777 267 817, e-mail pr@cvcmesice.cz .
Další informace jsou webu http://www.cvcmesice.cz/ .

Poplatek za psy pro rok 2016
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 2016).
Poplatek za komunální odpad pro rok 2016 je výši 720,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 přechodně
po dobu delší 3 měsíců
- které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího
dočasnou ochranu cizinců.
Proti loňskému roku je zvýšen o 20,- Kč/osobu/rok. Důvodem tohoto navýšení je zahrnutí částečných nákladů na svoz bioodpadu. I v r. 2016 bude svoz bionádob pro občany zdarma
a chybějící náklady uhradí obec. Předpokládáme, že zájem
občanů o svoz bionádob se za těchto podmínek zvýší.
Poplatky je možno hradit přímo na Obecním úřadě nebo platbou přímo na účet obce 8427201/0100 s variabilním symbolem
(číslo popisné a rok 2016). Známku na nádobu pro komunální
odpad obdržíte přímo při úhradě poplatníkem na Obecním úřadě, při úhradě na účet obce, budou známky rozeslány doručovatelem. .

								
				
Ing. Jiří Falek
								
				
starosta obce

Cena vodného a stočného od 1.1.2016 zůstává stejná jako
v r. 2015.
		
Vodné
Stočné
Celkem

Cena bez DPH cena s DPH
28,69 Kč/m³
33,00 Kč/m³
20,87 Kč/m³		
24,00 Kč/m³
49,56 Kč/m³		
57,00 Kč/m³

Pokud porovnáte ceny v okolí, je to jedna z nejnižších cen,
kterou se daří udržet.
Zateplení budovy a obnova fasády Obecního úřadu se podařili skončit v termínu do konce roku 2015. Ke konci ledna bude
kolaudace výtahu. Oficiální otevření bezbariérového vstupu s
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Hlídání
dětí
Jsem z Mratína
a nabízím hlídání
pracující mamince,
tatínkovi.
Jsem na RD s 2,5 letým
synem. Nyní si dokončuji kvalifikaci Asistent pedagoga, před odchodem
na RD jsem pracovala v
soukromé školce.
Více informací na
604897709,
nebo
m.pfeffer@seznam.cz

Obec Mratín ve spolupráci s Centrem volného času Měšice (CVČ)
připravuje a brzy představí
nabídku volnočasových aktivit a kroužků pro děti.
Prostor CVČ je mnohostranně využitelné a moderní zařízení, jehož vybavení a možnosti skýtají téměř neomezené možnosti. Navíc disponuje
kreativním týmem, o kterého lze očekávat více než zajímavý program.
*těšíme se*
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MRATÍNSKÁ INZERCE
Prodám hračku top stav Mistr Manny s nářadím, mluví po stisknutí pasku česky a anglicky
lehké slova a věty, nářadí komplet, hráno jen
synem. cena 300 Kč. osobní předání Mratín
tel. 736258321
Dobrý den, hledáme někoho, kdo by v pracovní dny ráno zatopil v rodinném domě v Mratíně. Za odměnu dle dohody, po dobu 1-2 měsíců. Děkuji. Tel: 728 567 635
Dobry den, dneska 25.12.2015 mi ulitnul
v Mratine dron (vrtulnik), modrocerny Galaxy Visitor 6, odmena za nalezeni. Dekuji
602353835
Hledame pani na uklid rodinneho domu. 1x
tydne na 3-4 hodiny. Tel: 774968798
Hledáme slečnu/paní na hlídání v Mratíně (2
kluky 8 let) 2 x týdně (cca 2 hodiny). Auto
podmínkou. tel. 724 817 830.
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VOLNÁ MÍSTA

VOLNÁ MÍSTA
Název profese:
Zaměstnavatel:
Pracoviště:
Pracovní poměr:
		
Pracovní úvazek:
Směnnost::
Stupeň vzdělání:

Odbytový(-á) referent(-ka)
Styrotrade, a.s.
Zlonínská 99, 250 63 Čakovičky
na dobu určitou ½ roku s možností prodloužení na
dobu neurčitou
plný
1 směna
úplné střední odborné s maturitou

firma Styrotrade, a.s. je stabilní a perspektivní zaměstnavatel. Jsme
největším českým výrobcem polystyrenu EPS v ČR. Náš výrobní
program zahrnuje široké spektrum materiálů pro zateplování budov.
Hledáme do svého kolektivu nového kolegu/kolegyni na pracovní
místo:
ODBYTOVÝ(-Á) REFERENT(-KA)
Nabízíme pracovní poměr na plný úvazek na dobu určitou s možnosti
prodloužení na dobu neurčitou, odpovídající platové ohodnocení a
seberealizaci v perspektivní firmě.
Další požadavky:
• anglický jazyk na komunikativní úrovni
• uživatelská znalost balíčku MS Office, SAP výhodou
• samostatnost, zodpovědnost, organizační a komunikační dovednosti,
• časová flexibilita
• zkušenosti v obchodním týmu
Náplň:
• komunikace se zákazníky
• zpracování objednávek, nabídek a vyřizování reklamací
• koordinace s výrobou a logistikou
Nabízíme:
• zázemí stabilní a prosperující společnosti
• odpovídající platové ohodnocení
• zaměstnání na hlavní pracovní poměr
• práci v příjemném kolektivu
Strukturovaný životopis zašlete v českém i anglickém jazyce na
e-mail: jana.stulikova@styrotrade.cz
Vybraní uchazeči budou osloveni a pozváni k osobnímu pohovoru.

MISTR DO VÝROBY
Náplň práce
• odpovědnost za chod výrobních linek na výrobu a řezání polystyrénu
• vedení kolektivu cca 20 osob
• spolupráce a komunikace s dalšími odděleními firmy
Požadujeme
• minimálně středoškolské vzdělání, nejlépe technického směru
• uživatelská znalost balíčku MS Office
• znalost AJ výhodou
• ŘP sk. B – aktivní řidič, obsluha VZV výhodou
• schopnost řešení technické problematiky, převzetí zodpovědnosti za
svěřený úkol
• organizační a komunikační dovednosti
Nabízíme
• zázemí stabilní a prosperující společnosti
• odpovídající platové ohodnocení
• zaměstnání na hlavní pracovní poměr
• zaměstnanecké benefity - mobilní telefon, stravenky
životopisy posílejte na e-mail: radek.krvac@styrogroup.cz, vybraní
uchazeči budou osloveni a pozváni k osobnímu pohovoru

Název profese:
Zaměstnavatel:
Pracoviště:
Pracovní poměr:
Pracovní úvazek:
Směnnost::
Stupeň vzdělání:
Mzda: 		

Manipulační dělník - řidič VZV
Styrotrade a.s.
Zlonínská 99, 250 63 Čakovičky
na dobu určitou od 1.3.2016 do 28.2.2017
plný
3 směny
střední odborné s výučním listem
od 80,- Kč/hod

Nabízíme pracovní poměr na plný úvazek na dobu určitou s možnosti prodloužení na dobu neurčitou, odpovídající platové ohodnocení
a seberealizaci v perspektivní firmě. Zkušenosti s řízením a průkaz
řidiče VZV výhodou. Životopis posílejte na e-mail: radek.krvac@
styrogroup.cz, vybraní uchazeči budou osloveni a pozváni k osobnímu
pohovoru.

Název profese:
Mistr do výroby – pro výrobu a řezání polysty-		
		
rénu
Zaměstnavatel:
Styrotrade a.s.
Pracoviště:
Zlonínská 99, 250 63 Čakovičky
Pracovní poměr: na dobu určitou od 1.2.2016 do 31.1.2017
Pracovní úvazek: plný
Směnnost::
3 směny
Stupeň vzdělání: úplné střední odborné s maturitou
Mzda: 		
od 100,- do 150,- Kč/hod
Chcete se realizovat na zodpovědné vedoucí pozici v oblasti výroby u
stabilního a perspektivního zaměstnavatele? Máte zkušenosti s vedením kolektivu ve výrobě, máte smysl pro zodpovědnost, jste flexibilní
a máte alespoň středoškolské vzdělání? Pokud ano, tato nabídka je
určena právě Vám! Hledáme do svého kolektivu nového kolegu/kolegyni na pozici:
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,
!distribuovány jsou zdarma!

obec Mratín

