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Desátý ročník staročeského jarmarku
byl opět událostí roku

Mratínský jarmark je pravidelně největším setkáním mratínských občanů za celý rok. Potkáváme se samozřejmě průběžně v
každém ročním období, ovšem první adventní víkend se prostě
setkáme skoro všichni v jeden den. A právě zájem všech, kteří si
tuto událost nenechají ujít, je tím největším motivátorem, kvůli kterému jsou organizátoři ochotni se několik měsíců věnovat
přípravě a koordinaci všeho, co se ten den stane, nebo naopak
stát nesmí. Jednání s partnery, stánkaři, účinkujícími i soutěžícími, to všechno má svá pravidla a ta mají navíc svá pořadí a
priority. Ale tomu se nyní věnovat nechci. To, čemu se věnovat
chci, je poděkování.
V první řadě bych rád poděkoval všem, jejichž logo nebo znak
byl viditelné na první pohled. Tedy společnostem Vitana a Auto
Elso. Velice děkujeme! Dále obecnímu úřadu Mratín, bez jehož
pomoci bychom to celé ani nebyli schopni realizovat. Dále mi
dovolte poděkovat i celé řadě konkrétních osob, které tu přijdou
s dobrým nápadem, nebo něco darují, zapůjčí, odnesou, přinesou, poponesou, zařídí, poradí, obtelefonují, zapíší nebo uvaří.
Teď se ocitám v kritickém místě, protože se pohybuji na hraně.
Pokaždé je totiž dost jmen, na která si vzpomenu až v okamžiku,
kdy budou noviny v tiskárně. Takže raději pouze křestní jména:
Jirka, Mirek, Maruška, Pavla, Petr, Míla (žena), Míla (muž), Mirek, Dušan, Lída, Eliška, Petr, Vítek, Eliška, Janička, Linda, děti
a mnoho dalších.
A velký díky Alence, Martině, Petrovi a Jirkovi, se kterými tvoříme už 10 let nerozlučný tým, jenž vám už tolikrát vstoupil do
života a ještě tolikrát vstoupí…
Nyní ještě pár fotografií pro lepší vzpomínku.
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(fotogalerie pokračuje na str. 7)
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Zdeněk Preller - mratínský kronikář
Zdeněk Preller je jednak bývalým zastupitelem, kdy po revoluci od r. 1990, zasedal několik volebních období v mratínském
zastupitelstvu. Ale po celou dobu byl a do dneška je kronikářem
obce, který dokumentuje a zapisuje veškeré dění v obci. Vzal si i
na starost přání mratínským jubilantům. Dlouhou řadu let dělal
provozního technika na čistírně odpadních vod. Po celou dobu
svého starostování od r. 1990 jsem s ním spolupracoval. Určitě
jsem nevyjmenoval všechny jeho aktivity – divadlo, organizování výstav fotografií, vytváření prezentací obce aj., to mi snad
Zdenku promineš.
Vím a věděl jsem, že už není nejmladší, vždyť se narodil v
roce 1929, je mu tedy 87 let, ale přesto stále oplývá elánem a
zájmem o obec, který by mu mohl leckdo závidět. Domníval
jsem se, že mu někoho mladšího seženeme na výpomoc. Proto
mě překvapilo, když mi na podzim oznámil, že by rád s touto
dlouholetou činností skončil. Bránit jsem mu v jeho rozhodnutí
nemohl, tak jsem ho alespoň požádal o metodickou pomoc u připravovaných akcí (v r. 2022 bude 650. výročí trvání obce, Foto
kniha o Mratíně apod.)
Chtěl bych tedy Zdenkovi na tomto místě veřejně poděkovat,
za jeho obětavou činnost pro obec jak za obec Mratín, tak i za
sebe a popřát mu do dalších let mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti.
								
				
Ing. Jiří Falek			
				
starosta obce
Vážení občané,
už je to zase tu, vánoce a konec roku jsou za dveřmi. Děti se
těší na vánoce, dospělí zase na Silvestra. Jsme všichni o rok starší,
prostě normální koloběh života. Jako předešlých devět let proběhl
poslední sobotu v listopadu vánoční jarmark a jubilejní 10. ročník
„Mistrovství ČR v přípravě bramborového salátu - Vitana Cup
2016“. Oproti předchozím ročníkům nově převzala hlavní otěže
sponzorství česká společnost Vitana, a.s.
Počasí vyšlo, vše bylo ze strany Agentury pro Mratín pečlivě
připraveno a velice dobře zorganizováno. Následující den v neděli
bylo rozsvěcení vánočního stromu. Vystoupily děti z Mateřské
školy a vánoční koledy zazpívala pěvecká skupina Meluzína.
Počasí po oba dny vyšlo, jako kdyby bylo objednané.
V současné době proběhla výměna vodoměrů skoro u poloviny
objektů. Vzhledem k problémům při odečtech stavu jsme objednali a nakoupili vodoměry s dálkovým odečtem. Tím se četnost
návštěv v objektech vybavených tímto vodoměrem sníží 1x za 6
let při jejich povinné výměně. Postupně vyměníme takto všechny
vodoměry. Původně jsme předpokládali jejich výměnu již v září,
ale dodávka nebyla kompletní, a proto se jejich montáž posunula
až do začátku prosince. Doposud jsme prováděli odečet stavu
vodoměrů skoro 2 měsíce, protože dohnat některé majitele je velice obtížné. Nyní bude stačit u těchto vodoměrů projít ulicí a data
se při míjení objektu sama načtou do čtecího zařízení. Tak uvidíme.
Ještě bych se chtěl podělit o poslední zkušenosti u odečtů. Stává
se, že si obyvatelé domácnosti nevšimnou podtékajícího záchodu,
a pokud to trvá delší dobu, může se jednat o nějakou tu tisícovku
navíc. Již dříve jsem psal i o pojistných ventilech u bojlerů nebo
topné soustavy, které mají přepad zaveden přímo do odpadní kanalizace a člověk ani nepostřehne, že tam tudy odtéká voda.
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Jsou to zařízení za měřícím vodoměrem a mají také svoji
životnost. Pokud dojde k takové situaci, majitel musí únik uhradit.
Doporučuji proto jednou za čas se na vodoměr podívat, zda se při
zavřených odběrných zařízení (vodovodní baterie, WC, pračka či
myčka) netočí vodoměr. Pokud ano, je někde chyba. Předejdete
tím zbytečně vyhozeným penězům.
Ještě si dovolím upozornit na možný problém. Zejména v
původní zástavbě, která má studny, může někdo v rámci tzv.
„šetření“ mít vodu ze studny, tak i vodu z vodovodu propojenou
do jednoho potrubního systému v domě. Podle zákona o vodovodech a kanalizacích je to ale zakázané. Čeho se majitel nemovitosti dopouští? Jednak porušuje zákon, dále okrádá Technické služby
Mratín o náklady za stočné, ale při případném snížení tlaku ve
vodovodní síti nebo vypnutí vody může čerpadlo ze studny tlačit
studniční vodu do vodovodního řadu v ulici. Vzhledem k tomu,
že studniční voda není pravidelně kontrolována, dle zákona nesmí
byt obě soustavy propojeny, může to být hodnoceno jako ohrožení
zdraví obyvatelstva a to je na trestní oznámení.
Jistě každý čeká, jaké bude vodné a stočné na r. 2017. U
stočného podle výpočtu zůstane i na příští rok cena stejná, u vodného dojde k navýšení. Bohužel do uzávěrky novin jsme nedostali od vodáren cenu nakupované vody. Tam předpokládáme, že k
navýšení dojde o nějakou tu korunu, ale i tak jsme oproti sousedním obcím podstatně levnější až o skoro 30 Kč/m3. A to už je
rozdíl.
Svoz komunálního odpadu by se měl snížit o 20,- Kč, tj. ze
720,- Kč/osobu/rok na 700,- Kč/osobu/rok. Co se týká bioodpadu,
ten je ve výše uvedené ceně, ale v návrhu do zastupitelstva je
zvažován pronájem bionádob.
Veškeré informace o cenách budou na webu obce ještě do
konce roku a v příštím vydání Mratínovin.

Společnost O2 nám poslala dopis (nejenom nám, ale i sousedním obcím), že nám odebere telefonní budku u úřadu z důvodu
ztrátovosti. Pokud bychom ji chtěli zachovat, požadují po nás 12
tisíc Kč ročně. Nechal jsem si poslat přehled hovorů za rok. Dostal
jsem překvapivou odpověď. Za rok 2016 se v budce uskutečnily
pouze 3 hovory. Nechám to ještě posoudit v zastupitelstvu, ale
vzhledem k tomu, že dnes má každý mobilní telefon, tak asi telefonní budka odstraněna.
V letošním roce jsme získali dotaci na Odbahnění návesního
rybníka včetně úpravy kamenných břehů a přepadové výpustě.
Dále jsme získali dotaci na Protipovodňová opatření, kde součástí
je bezdrátový rozhlas pro celou obec. Obě akce se budou realizovat od jara příštího roku.
Dalším krokem pro lepší informovanost obyvatel je nová
služba, tzv. „Mobilní rozhlas“. Pokud to zjednodušeně popíšu,
jedná se o rozesílání sms zpráv a e-mailů. Pokud se zaregistrujete do systému, budete ZDARMA dostávat SMS zprávy, hlasové zprávy a e-maily o dění v obci. Přihlásit se můžete přes
registrační formulář na adrese www.mratin.mobilnirozhlas.cz
nebo vyplněním registračního ústřižku, který je vložen na samostatném listě do Mratínovin.

Jak jsem psal minule, parčík vedle obecního úřadu je po
stránce stavební a zahradnické dokončen, ale chceme jej doplnit
o odpovídající mobiliář. Jedná se o 2 lavičky, odpadkový koš a
zastínění proti slunci, které se ale musí zakotvit do země. Proto
budeme toto dokončení realizovat až na jaře.
V současné době probíhá výstavba zavlažovacího systému na
fotbalovém hřišti, která bude dokončena do vánoc. Odstraní se
tím namáhavé tahání čerpadla a přesunování hadic s postřikovači,
navíc budeme využívat vyčištěnou vodu z čistírny, která jinak odtéká do Mratínského potoka.

SMS zprávy jsou omezené délkou textu a jsou pro obec
zpoplatněné, proto se bude jednat hlavně o závažné zprávy, které
nelze předem oznámit. Např. omezení dodávky pitné vody, změny
v ordinačních hodinách lékaře, objížďka. Hlásit výpadky elektřiny
je obtížné, protože ne vždy dostáváme informaci, a pokud ano,
tak nemusí být přesná jako při poslední výluce. Zrovna v pátek
9.12.2016 mělo dojít k drobné opravě přípojky bez vypnutí vody,
ale při realizaci se projevila další závada a bylo nutné vypnout
celý hlavní řad. Trvalo to asi ¾ hodiny, ale zpráva „mobilním rozhlasem“ by mnohým ušetřila telefonování, co se stalo.
Poněkud více informací a zdarma je možno posílat e-mailem.
Při vyplnění prosím vyplňte kromě telefonního čísla mobilního telefonu a e-mailu (pokud jej máte) hlavně přesnou adresu
bydliště, tj. ulici a číslo popisné. Nevylučujeme, že v budoucnu
se skupiny obyvatel ještě rozdělí podle ulic, abychom informovali
obyvatele té konkrétní ulice.
Služba by se měla spustit v průběhu ledna.
Než skončím s příspěvkem, mám na srdci ještě jednu záležitost.
Náš dlouholetý kronikář, pan Zdeněk Preller, požádal o uvolnění
ke konci roku. Zmiňuji se o něm v samostatném článku. Jinak
všechny pozvánky na akce, poděkování, popřání k vánočním
svátkům a novému roku jsou na různých místech Mratínovin.
Užijte si tedy vánoce v klidu a mnoho zdraví a štěstí v r. 2017.

Do 6. ledna 2017 chceme podat společně s obcí Měšice žádost
o dotaci na propojení obou obcí chodníkem. Původně jsme chtěli
cyklostezku, ale podmínky dotace jsou takové, že pokud chceme
ještě cyklostezku do Měšic po bývalé vlečce, tak nelze dostat dotaci na dvě souběžné cyklostezky, proto podél silnice bude chodník.

								
				
Ing. Jiří Falek
				
starosta obce
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Teď pár důležitých řádků pro občany:
Svoz bioodpadů v bio nádobách skončil v pondělí 28. listopadu 2016.
Pro potřebné bude k dispozici kontejner na sběrném
dvoře vždy v neděli od 9:00 do 10:00 hodin.
Sběrný dvůr bude v neděli 25. prosince 2016 uzavřen z důvodů svátků, opět bude otevřen
zase
v neděli 1. ledna 2017 v obvyklý
čas od 9:00 do 10:00 hodin.
Obecní úřad Mratín bude otevřen pro veřejnost do čtvrtka 22.12.2016.
Od pátku 23. 12. 2016 do pátku 30. 12. 2016 bude zavřeno z důvodu dovolených.
Obecní úřad bude otevřen od pondělí 2. ledna 2017.
Poplatky na rok 2017 se budou moci přijímat až od pondělí 16. ledna 2017
z důvodu nutnosti uzavřít účetnictví za rok 2016
Děkujeme za pochopení.

Rozdávání Betlémského světla
24. prosince 2016 ve 12:00
v kapli
Na Mratínské polední

Nabízíme odřezy z pilařské výroby - smrk, borovice
nakráceno na 30 cm - přímo do kamen :-)
3
cena 650,- Kč /1 m , rozvoz zajištěn
mobil: 773 11 54 11, email: info@aargon.cz
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POZVÁNKA

Zpívání

Mratínská Polední, aneb

s Meluzínou

Zpívání s Meluzínou,
již po deváté 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
rozdávání Betlémského světla,
pokud si přinesete lucernu
se svíčkou.

PODĚKOVÁNÍ OBČANŮM OBCE

POZVÁNKA
Vedení obce zve všechny
občany Mratína
na tradiční
Besedu občanů
s představiteli 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 svou prací a činy,
konáním a pomocí při všech kulturních a
společenských akcích v r. 2016, čímž vytvářejí
nejen pro mratínské občany širokou
paletu společenských akcí,
ale také zviditelňují obec.

na volné téma při kávě či čaji,
které se uskuteční
ve středu 28. prosince 2016
od 15:00 hodin
v zasedací místnosti
Obecního úřadu v I. poschodí.

Ing. Jiří Falek
starosta

Ještě jednou děkuji
Ing. Jiří Falek
starosta obce
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POZVÁNKA
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
Vstup je zdarma

Vánoční odpoledne s koledami

26. prosince 2016 od 15:00 hodin v kapli sv. Michaela Archanděla
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(pokračování fotogalerie ze str.1)
Loutkař Viktor (s harmonikou)

Vepřové hody

1. vicemistryně ČR

Medoviny

Vítězný salát

Viki Cabadaj dekoruje domácí tým

Foto: Karolínka Vašutová, další foto na www.mratin.info

Jak to vidí Adam...
Od minulých MratíNovin uplynul již měsíc a opět se tu střetáváme v mé rubrice.

zasmáli i Mikulášově obuvi alias bílým pantoflům :)

V první řadě bych chtěl poděkovat všem občanům Mratína,
kteří hlasovali v mé anketě O nejlepší Halloweenskou výzdobu! Původně jsem ani nedoufal, že někdo zahlasuje, ale opak
byl pravdou. Ještě jednou vám moc děkuji :) Ale abych přešel k
vyhlášení. V minulém čísle jsem napsal, že vítěz soutěže obdrží
knihu Obrázky z moderních československých dějin, a slib také
dodržím. A vítězem se stává autorka výzdoby na obrázku č. 2!
Tou je paní Iva Melišová. (zde obrázek č. 2)

Jako třetí a poslední významnou akcí se stává Mistrovství ČR v
přípravě bramborového salátu. Tato akce byla ze všech asi nejprestižnější a hlavně nejvyvedenější. Zábava zde byla jak pro
dospělé, tak pro děti. Celá akce byla propojena i s jarmarkem,
na kterém bylo možné koupit široký sortiment věcí. Od uzenin
přes svařák až po vánoční stromek. Musím ale ocenit i dětské
divadélko, které pobavilo jak děti, tak v několika případech i
dospělé.
Toto by bylo ode mne už asi vše a na závěr bych vám rád popřál veselé Vánoce a šťastný nový rok, jelikož se do vánoc už
v MratíNovinách neuvidíme, ale budu se na vás těšit v dalších
číslech.

V tomto měsíci se odehrály tři důležité akce. Mikulášská nadílka, rozsvěcení vánočního stromku a Mistrovství ČR v přípravě
bramborového salátu. Jako první bych začal vánočním stromkem. Myslím, že zde se nedá nic vytknout. Organizace byla dokonalá a myslím si, že na rozsvěcení vánočního stromku byla i
hezká atmosféra.

					

Mikulášská nadílka už tak bezchybná nebyla. Pokud si vzpomínáte na minulý rok, tak se Mikuláš s čertem a andělem zpozdili o
15 minut a místo toho aby si svůj vroubek zahladili, tak se letos
zpozdili o tři čtvrtě hodiny. A mimo jiné jsme se s kamarádem

Adam

Své podněty posílejte Adamovi na adamnoviny@gmail.com
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