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Jak dál s hájkem U Františka
V Mratínovinách psal (ZN) před časem o smutném konci
hájku na východ od Mratína. My starší jsme mu říkávali prostě
Háj. Teď opravdu téměř přestal existovat. Těžba byla k přírodě
velice necitlivá a zjevně porušila i platný zákon o lesích v bodě
dovolené velikosti (šířce) pasek. Směrem k Mratínu zůstala jen
mokřina s přestárlými a polámanými topoly (vlastníkem jsou
Lesy ČR). Jsou to převážně bývalé usazovací rybníčky pro kaly
z dávno zrušeného cukrovaru. Kdo ještě s námi pamatuje doby,
kdy těsně u silnice bylo fotbalové hřiště, předchůdce toho dnešního „U zámečku“? V době mých předškolních let mě tam táta
vodil na fotbal. Utkvělo mi v paměti, když pan Semenský ranou

z dálky protrhl zteřelou síť a míč vletěl na silnici. Po té však
tehdy projelo deset aut a dvacet autobusů za den…
Ale zpět k Háji. Blízko silnice zůstala skupina převážně borovic, které byly vysázeny za komunistické éry na místě menší
vytěžené paseky. Hned první jarní silný vítr si však na tomto
obnaženém zbytečku lesa vybral svou daň. Na nejzazším konci
Háje, kolem kapličky, pak zůstalo pár desítek posledních vzrostlých stromů včetně několika velkých dubů, které těžařská firma,
nasmlouvaná vlastníkem, nestačila vytěžit. Kdo byl tím vlastníkem? Na stránkách katastru nemovitostí jsme se tehdy dozvěděli, že to byl SPOLEK Nature Unit.
(pokračování na straně 5)

Koncert s otevřenými dveřmi
V pravé poledné Štědrého dne jsme společně prověřili kapacitu mratínské kaple. Dnes už víme, že pojme přesně 90% zpívajících diváků, kteří přijdou na tradiční Mratínskou polední.
Pěvecký sbor Meluzína pořádal ve spolupráci s radnicí oblíbenou vánoční akci, na které si společně s občany Mratína a
vedlejších obcí zazpívala nejoblíbenější koledy a vánoční písně. Každoročně stoupá o tuto sváteční událost zájem a tak se
dříve nebo později muselo stát, že se diváci do kaple sv. Archanděla Michaela nevejdou. A to se stalo právě o Vánocích 2016
(budiž zaneseno do kroniky obce Mratín).
A jaké z toho plyne ponaučení? Nikdy nezavírejte dveře,
pokud před nimi stojí přátelé. Proto také tento Vánoční koncert
proběhl s otevřenými dveřmi.
Meluzína posílena dvěma malými sopranistkami, flétnou a
trianglem zpívala skvěle, diváci zrovna tak a nálada tu byla
vskutku adventní. Každý z přítomných si nakonec odnesl i plamínek Betlémského světla. 		
(23)

Vážení občané,
dovolte mi hned v úvodu Vám popřát do nového roku 2017
mnoho zdraví, štěstí a životní pohody nejen za sebe, ale i za pracovníky obce a za zastupitele. Doufám, že jste si všichni užili
vánoční a novoroční svátky. Škoda, že stávající zimní počasí nepřišlo o 3 týdny dříve, aby si děti zimu pořádně užily. Pracovníci
obce si v současně panující zimě alespoň vyzkoušeli nový pluh na
protahování ulic a myslím, že mohu říci, že se osvědčil. A ještě
pozitivní zpráva. Během ledna, tj. mezi prvním a jednatřicátým
lednem se prodlouží den o celkem 76 minut, tj. o 24 minut bude
sluníčko vycházet dřív a zapadat bude o 52 minut později. 		
							
V současné době je již možné platit poplatky za komunální odpad
a za pejsky. Výše poplatku je uvedena v samostatném odstavci
dále v příspěvku. Tyto dva poplatky je nutné zaplatit do konce
března.
Poplatek za psy pro rok 2017		
Výše poplatku zůstává stejná jako v předchozím roce, tj. 300,Kč/pes/rok. 		
Poživatel invalidního, starobního, vdovského a vdoveckého
důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, tj. nikde nepracuje, nepodniká či neprojímá nemovitosti), platí 200,- Kč/pes/rok.
Za každého dalšího psa se platí 300,- Kč/pes/rok.
Úhradu možno provést i bezhotovostně na účet obce
(8427201/0100) s variabilním symbolem (číslo popisné a rok
2017).
Poplatek za komunální odpad pro rok 2017 je ve 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 podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České
republiky:				
- povolen trvalý nebo přechodný pobyt, na dobu delší
než 90 dnů,				
- pobývá na území České 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 se poplatek snížil o 20,-Kč/osobu/rok.
Důvodem snížení poplatku je navýšení objemu kovového odpadu,
který občané odevzdávají ve sběrném místě na dvoře za Obecním
úřadem. Za řádné třídění obdržíme určitý bonus, který se pak promítá do celkového poplatku. Dovolím si proto apelovat občany,
že pokud mají doma kovový odpad, aby ho odevzdali ve sběrném
místě a nenechávali ho před plotem vlastních objektů. Je to sice
jednoduší vystavit ho na ulici, ale každý takový občan se podle
zákona dopouští přestupku proti pořádku a vlastně šidí obec a potažmo i sebe.							
					
I v roce 2017 bude svoz bio nádob pro občany zdarma a
chybějící náklady ve výši cca 100 tisíc Kč uhradí obec. Předpokládáme, že se zájem občanů o svoz bio nádob za těchto podmínek zvýší.
Svoz bioodpadu bude prováděn pouze v případě, že poplatník má za nemovitost uhrazeny poplatky za všechny
členy domácnosti jak za stávající rok, tak i za roky předchozí. Poplatky je možno hradit přímo na Obecním úřadě nebo platbou na
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účet obce č. 8427201/0100 s variabilním symbolem (číslo popisné
a rok 2017). Známku na nádobu pro komunální odpad obdržíte
přímo při úhradě poplatníkem na Obecním úřadě, při úhradě na
účet obce budou známky rozeslány doručovatelem obce.
Důležité upozornění: Registrační známky na popelnicích a
bio nádobách z přechozích let je třeba pro snadnou identifikaci odstranit. Na nádobách smí být známka pouze za stávající
rok.
Sběrné místo ve sběrném dvoře bude v roce 2017 otevřeno
vždy každou neděli od 9:00 do 10:00 hodin.
Svoz bio nádob bude začínat v pondělí 3. dubna a bude
končit v pondělí 27. listopadu 2017.
Cena vodného a stočného
		
Vodné
Stočné
Celkem

Cena bez DPH		
31.30 Kč/m3		
20,87 Kč/m3		
52,17 Kč/m3		

Cena s DPH
35.99 Kč/m3
24,00 Kč/m3
59,99 Kč/m3

Oproti loňskému roku je to navýšení o 3,- Kč/m3. Důvodem
navýšení je nákup nových vodoměrů, který se postupně rozkládá
do ceny vodného. Ale i tak je to cena o desetikoruny levnější než
v okolních obcích.
To byly takové povinné organizační a poplatkové informace.
Nyní něco k dění v obci. V prosinci se nám ještě podařilo díky
počasí zrealizovat podzemní automatické zavlažování fotbalového hřiště. Odpadne namáhavé a zdlouhavé natahování hadic a rozmísťování povrchových zavlažovacích trysek (kačen) a následné
přemísťování včetně spouštění čerpadla do potoka. Odpadne tím
přítomnost obsluhy při zapínání a následném vypínání zalévání.
Pokud by chtěl někdo vědět více o fungování celého automatického zavlažovacího systému, může se domluvit se starostou na
informační schůzce. Pro zvlažování se bude používat vyčištěná voda z ČOV, která se jinak vypouští do Mratínského potoka.
Tímto krokem přispějeme svoji troškou do programu týkající se
šetření vodou, která v podzemí ubývá. Druhým přínosem je skutečnost, že pokud budou platit stávající zákony, tak se nás nebude
týkat zavedení poplatku za vypouštění vod do vodního toku. Jsme
totiž na hranici 100.000 m3 vypouštěných vod, a pokud tuto hranici překročíme, tak za každý kubík bychom zatím platili 1,- Kč.
Tím by se zvýšilo zase stočné. 					
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O vánocích se povedla Mratínská polední, kde kostelík byl
plný lidí a další stáli venku s deštníky i přes déšť, který se spustil. Oproti předchozím létům bylo koled víc a zpívání bylo tak
delší. Alespoň pro mě tímto koncertem koled v podání skupiny
Meluzína a za hudebního doprovodu Zdeňka Nováka začíná ta
pravá vánoční pohoda. Další pásmo koled v podání sester Karolíny a Elišky Laňkových bylo připraveno na poslední vánoční
svátek. Škoda jen, že přišlo jen pár lidí. Obě akce byly perfektně
připravené a moc hezké. Děkujeme.		

jsme nakoupili vodoměry s dálkovým odečtem, tak s tím určité
problémy ubydou. Jsou ale dražší, což se projevilo ve výši vodného.
V souvislosti s nedostatkem pitné vody zkoušíme, zda by
se nám nepodařilo získat vlastní zdroj pitné vody, Proto jsme
požádali o zkušební vrt v prostoru fotbalového hřiště. Vlastní
kapacitní zkouška měla probíhat po Novém roce, ale v mrazech
se dělat nedá. Tak uvidíme. Ale i kdyby všechny parametry dopadly dobře (kapacita, kvalita), cesta k vlastnímu zdroji pitné
vody bude ještě dlouhá.
V závěru roku jsme finišovali s podáním žádosti na cyklostezku mezi Mratínem a Měšicemi. Bylo to ale, jak se říká o fous.
Žádost měla celou řadu úskalí. Jednak se žádost musela podat
na celou trasu najednou. A protože trasa vede po katastru Mratína a katastru Měšic, musely obě obce žádost podat současně,
jinak není nárok na přidělení dotace. Obec Mratín získala stavební povolení s nabytím právní moci 28.12.2016 a obec Měšice
2.1.2017. Původně to ale Měšicím vycházelo až na 10 ledna.
Ale termín podání žádostí byl 6. ledna, tudíž by žádost podat
nemohli. Díky společnému jednání obou starostů s majiteli sousedících pozemků na katastru Měšic a velkému pochopení majitelů nemovitostí se podařilo získat dokument vzdání se práva
odvolání, tak měšické stavební povolení nakonec získalo nabytí
právní moci výše uvedeného 2.1.2017 a žádost se již dala podat.
Nyní čekáme, zda bude vybrána a schválena. Určitě se naskýtá
otázka, proč se stavební povolení nezískalo dříve. Důvodem je
změna stanoviska SFDI – Státního fondu dopravní infrastruktury. Při konzultaci v srpnu akceptovali cyklostezku tak, jak byla
navržena. Při další konzultaci v listopadu ale zpochybnili šířku
2m i když tato šíře odpovídá normám a hlavně četnosti přepokládaného využití. Museli jsme tedy stavební dokumentaci předělat
na chodník, na který je možno dotaci také poskytnout. Dalším
důvodem změny z cyklostezky na chodník byla blízkost plánované cyklostezky po bývalé vlečce do cukrovaru. Tak co nám
zbývalo. Na poslední chvíli jsme museli dokumentaci přepracovat, a proto tak kritický termín získání stavebního povolení. Nakonec se vše zvládlo. Teď doufáme, že splníme všechna kritéria
a budeme vybráni.						
				
Ve středu 11. 1. 2017 jsme podali žádost na územní souhlas na
cyklostezku po bývalé vlečce a pokračujeme dál. Letos nás čeká
odbahnění návesního rybníčka, kde v současné době připravujeme zadávací dokumentaci k výběrovému řízení. Totéž je u akce
protipovodňová opatření. U obou akcí jsme v loňském roce získali dotaci, o čemž jsem se zmiňoval již dříve. Dále Vás budeme
informovat, jak se situace u všech akcí bude vyvíjet.
								
				
Ing. Jiří Falek			
				
starosta obce

Na středu 28.12.2016 byla připravena Beseda s občany, bohužel nikdo nepřišel. Ani důchodci, protože bylo špatné počasí.
Víme, že středa nebyla moc vhodným termínem, ale jiný vhodnější nebyl. Nevadí. Budeme akci opakovat na jaře, až počasí
bude přívětivější. A termín dáme na sobotu odpoledne, aby se
mohl zúčastnit každý zájemce.
V prosinci jsem měl jednání se zástupci „Vodáren Kladno –
Mělník, a.s.“, kteří nabídli obci zvážit i případný odkup vodárenské soustavy Mratína. Výhodné to ale moc není. Ani pro obec
a ani pro obyvatele, protože by se vodné a stočné automaticky
zvýšilo na 92,- Kč/m3. To by asi nikdo nechtěl. Na druhou stranu
ale Vám řeknu, že jednat s některými občany obce je problém.
Neplatí vodné a stočné, byli jsme nuceni v některých případech
přistoupit k vypínání přívodu vody. Odečet vodoměrů je rok od
roku stále časově náročnější. Vždy se najde pár vlastníků nemovitostí, kde se nemůžeme dohodnout na termínu odečtu, anebo
kde je obtížné odečet provést neboť vodoměr mají zastavěný
nábytkem nebo dokonce obložený dlaždičkami, že se bez bourání nedá vyměnit. Přitom je dáno zákonem, že vodoměr, jako
cejchované měřidlo, a k vodoměru musí být volný přístup. Letos
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S BARÁČNÍKY DO DIVADLA

Baráčníci zvou své členy, ale i nebaráčníky do divadla v horních počernicích
na divadelní představení
Divadla Radka Brzobohatého

TŘI LETUŠKY V PAŘÍŽI
Přihlášky u Petra Rubeše
K Vysušilu 191, Mratín
tel.: 731 462 336
Termín přihlášek do 10.3.2017

Vstupné 380 | 350 | 300 + jízdné 60 Kč

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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bylo zřejmé, co Milana čekalo a dnes pořád ještě čeká v souvislosti se snahou (a povinností) les obnovit. Spousta práce a
starostí spojených s čištěním pozemků, zahrnutím hlubokých,
technikou vyježděných kolejí, novou výsadbou a její ochranou
před poškozením zvěří, atd. Investice to zjevně byla a bude výrazně větší, než byla samotná koupě pozemku.
Milanovým cílem je obnovit dubový les, aby příští generace
mohly zase relaxovat pod korunami krásných vzrostlých stromů, na kterých na jaře zahnízdí zpěvní ptáci a které na zimu
poskytnou zvěři zásobu žaludů. Prostředkem k dosažení tohoto
cíle byla výsadba stromků a výsev žaludů a vybudování několika oplocenek, aby byly malé stromečky chráněné, ale zároveň
nebyl zcela znemožněn pohyb zvěře. V příštích letech bude následovat ošetřování doubků například proti padlí, vyžínání plevelů, následné prořezávky…Je to běh na dlouhou trať a investice
do daleké budoucnosti.
Myslivci z Mratína a Sluh i další občané Mratína se Milanovi
snažili pomoci, ale hlavní díl práce byl a bude na něm.
Přejeme novému majiteli, aby se obnova lesa podařila. A protože
za prvních osm dní pronájmu nové honitby dokázal u Háje střelit
už dvě lišky, přejeme mu také Lovu zdar!
								
		
Ing. Pavel Černý

(pokračování ze str. 1)

A spolek mohou dnes založit tři lidé, kteří deklarují nějaký společný, nejlépe ušlechtilý zájem, schválí jednoduché stanovy,
zvolí statutárního zástupce – třeba devadesátiletou babičku, zvolí si název spolku - klidně v angličtině, a udělají o tom zápis.
Stejně lehce pak lze spolek zase zrušit. Tím bylo také předem
zřejmé, jaký osud čeká dnes už zplundrovaný les…
Těžko můžeme čekat nějakou akci od starších občanů Mratína,
kteří, byť Háj nevlastnili, spojili s ním kus svého života. Naštěstí
se však ještě najdou lidé, kterým osud našeho okolí a přírody
není lhostejný, a navíc jsou dostatečně akční. Jsou to mimo jiné
také myslivci, kterých je v Mratíně méně než prstů na jedné ruce
a myslivost navíc na čtyři roky nuceně omezili jen na zimní přikrmování zvěře a letní doplňování vody do napáječek, protože z
vůle (zvůle) některých vlastníků pozemků byla zrušena bývalá
honitba a dvě nástupnické se dlouho nedařilo vytvořit.
Úsek mratínského Háje z pohledu přikrmování zvěře měl v
předchozích letech na starosti Milan Telyčka. I jeho osud lesíka
hluboce zasáhl, a nechtěl vzniklé situaci jen pasivně přihlížet.
Proto se spojil se zástupcem SPOLKU a prakticky vykácený les
od něho koupil. Za podmínky, že už nesmí padnout ani strom.
Stačilo se však projít po pozemku a obhlédnout dílo zkázy, aby

Pozvánka na 9. ročník Sokolského výstupu mratíňáků
na horu Říp
… již po deváté dne 28.1.2017 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 „Pivní ouřad“ zrekapitulovat své
adrenalinové zážitky. Pojeďte s námi, určitě si užijete spousty legrace. 					
www.hora-rip.cz

__________________________________________________________________
Naše motto:
				
K d y ž s p o r t o v a t , t a k s n á m i.
			
Sport je pro nás zábava, nikoliv hon za vítězstvím
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Informace katastru nemovitostí
o plánovaných revizích
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