MratíNoviny

březen 2017

Nezávislý mratínský měsíčníK

X. ročník

vydání č. 97

Baráčnický průvod masek 2017
Lidová tradice „Maškarní průvod“ se stala každým rokem pevnou součástí kulturního života pro spoluobčany naší vesnice. V
tomto roce 11.3.2017 od 13:30 hod. ožívalo prostranství před
restaurací „Pivní ouřad“.
Po slavnostním zahájení, srdečném přivítání všech účastníků a
předání klíče od bran Mratína panem starostou Ing. Jiřím Falkem sousedu Petru Rubešovi se průvod vydal po známé trase
naší obcí.
Na čele nás celou cestu doprovázela dechová hudba s názvem
„Toulavá kapela“, velký počet maskovaných účastníků s novými nápady a tím i milým překvapením. Tak jako každý rok s
námi do průvodu vyrazila vodnická rodinka od našeho rybníka se svým novým přírůstkem. Musíme vyzdvihnout nasazení
a velkou ochotu pomoci spoluobčanům od MUDr. Zoubka se
svou půvabnou asistentkou, kteří uzavřeli svou ordinaci až v
pozdních večerních hodinách v restauraci na hřišti.
Stejně jako každý rok tetičky napekly koláče, které jsou velmi
žádané, moc dobré a tak opět nestačily. Pojízdný gril nabízel
výborné párky v rohlíku, klobásy a další dobroty. Obsluhovaly

krásné dámy středního věku, ochotné a svolné ke všemu.
Nebeský léčitel se nám celou dobu staral o pohodu všech účastníků veselým kalíškem a dobrou radou. Všechny maskované
osoby měly svůj jedinečný půvab a opět předvedly nápaditost
a vtipnost pro velkou radost a pobavení přihlížejících účastníků.
Patří sem i podávání pohárku dobrého vína všem, kteří vyšli do
ulic podpořit tuto českou tradici. Na závěr byl zastřelen medvěd
a hlasitě oplakán všemi maskami.
Vedoucí průvodu poděkoval všem krásným maskám a
účastníkům průvodu za velkou podporu a finanční dary do obecní truhlice našeho spolku. Odevzdal klíč našemu starostovi se
slibem, že se všichni těšíme na příští rok a další spolupráci s OÚ
Mratín a strážníky Obecní policie Mratín. Za jejich příkladnou
pomoc a zásluhu o bezpečnost všech účastníků průvodu jim patří naše srdečné poděkování.
Chceme Vám všem popřát krásné nadcházející jarní dny, hodně
sluníčka a pohody, dobrou náladu a radost po celý rok.
								
				
Konšelstvo OB Mratín
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BIO ODPADY

Vážení občané,
dlouho očekávaný termín svozu bio nádob je tu. Svoz bude zahájen v pondělí 3. 4. 2017 a pak každé pondělí. Podle zákona svoz
bude fungovat do pondělí 30.10.2017 a v případě teplého počasí s možností prodloužení do konce listopadu. V případě sněhů a mrazu bude vývoz v každém případě ukončen. Vzhledem k tomu, že jsme malá obec, máme k dispozici pouze jedno vozidlo k vyvážení.
Může se stát, že bude mít poruchu a bio odpad nebude v termínu vyvezen. Na obecním úřadě budou mít určitě informaci, co se stalo
a kdy k náhradnímu vývozu dojde, mějte proto trpělivost. V okolních obcích vyvážejí bioodpad 1 x za 14 dní.
Nejdůležitější věc je, že podle vyhlášky stále platí, že bio odpad je možno celoročně odevzdat do kontejneru ve sběrném
dvoře v otevíracích hodinách, tj. v neděli od 9 – 10 hodin.

Svoz bio nádob bude zahájen v pondělí 3. dubna 2017 a dále každé pondělí.
Poučení:
Do nádoby na bioodpad PATŘÍ

Do nádoby na bioodpad NEPATŘÍ

rostlinný odpad ze zahrady:
- tráva, seno
- plevel
- drobné větvičky stromů a keřů v délce do 10 cm
- zbytky rostlin a zeleniny
- spadané ovoce, zbytky ovoce
- čajové sáčky, kávová sedlina

- obaly od potravin (sklo, plast, kov)
- zbytky jídel
- jedlé oleje
- větve
- maso
- kosti
- uhynulá zvířata
- biologicky nerozložitelné odpady (kamení, cihly, beton apod.)

Biologický odpad musí jít volně z nádoby vysypat, proto se při plnění odpad nesmí stlačovat či sešlapávat. Nádoba se nesmí přetěžovat, nelze ji naplnit hlínou či drny.
Zájemci o bio nádoby dostanou veškeré informace na Obecním úřadě. Stačí napsat jednoduchou žádost (viz níže) a odevzdat ji.
Svým podpisem potvrzujete převzetí nádoby 120 litrů na bio odpad a dále, že jste byl/a poučen/a o podmínkách zapůjčení a používání této nádoby, a to především:
v případě odstěhování z obce Mratín bude nádoba 120 litrů vrácena
při zničení nádoby 120 litrů ponesu veškeré náklady
při odcizení nádoby 120 litrů ponesu veškeré náklady
zde ostřihněte
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Vážení občané,
sice píši svůj příspěvek ještě před prvním jarním dnem, ale
až jej budete číst, tak už bude kalendářně jaro. Dlouhodobé
předpovědi se přiklánění spíš k chladnějšímu průběhu počasí
než v předchozích letech. No, stejně s tím ale nic nejde dělat,
musíme to brát tak, jak tom přijde.
V sobotu 11.3.2017 úspěšně proběhl tradiční maškarní průvod masek v režii místních baráčníků. Počasí přálo,
masek i diváků bylo hodně. Organizátorům je možno blahopřát za krásnou akci. Vůbec jsem rád, že v naší obci se udržují staré zvyky a spolky fungují, ať už jsou to baráčníci,
sokolové, fotbalisti či Agentura pro Mratín. Každá organizace
obohacuje místní život svými typickými akcemi. Každé akce
pořádané kýmkoliv si velice vážím, protože vím, že něco zorganizovat není lehké, proto všem organizátorů velký dík.
Co nás v nejbližší době čeká

dostanou telefonickou hlášku, že někde třeba v zahradách něco
hoří, tak hasiči se před případným výjezdem volají Obecní úřad
nebo Obecní policii, zda se jedná o nějaký regulovaný a dozorovaný oheň, nebo jestli jeto skutečný požár. To ale nedává žádnou
omluvenku, pokud si občané stěžují, že jsou obtěžováni kouřem
a zápachem. Od toho tady máme sběrný dvůr, kam lze listí či
trávu odvést. Chci jenom na to upozornit, zatím se to řešilo domluvou. Platí ale zákon o registru přestupků, kde by se každý
přestupek měl na jméno viníka registrovat. 				
Nechci s registrem přestupků strašit, nejsem přítelem nějakých
postihů, ale to je jen důsledek neukázněnosti a bezohlednosti některých jedinců, kteří si myslí, že když něco provedu a nikdo mě
nevidí, tak je to vlastně „v pořádku“.
Nyní něco veselejšího. Jistě si někteří občané všimli stavební činnosti na konci obce směrem na Kostelec. Pustili jsme se
tam do přípravy inženýrských sítí (veřejné osvětlení, vodovodní,
kanalizační a elektrická přípojka) pro budoucí sběrný dvůr, na
který jsme již obdrželi stavební povolení. Chceme v létě požádat
o dotaci na jeho výstavbu. Zároveň dojde k zpevnění přístupové
cesty z Kostelecké ulice, neboť stávajícím vjezdem už nebudeme moci jezdit, změnil se totiž majitel, který má jiné plány. Z
toho důvodu se také přepojovala stará dešťová kanalizace, která
vede pod silnicí a její případná oprava v budoucnu by přišla na
velké peníze.

UPOZORNĚNÍ
Dle místní obecně závazné vyhlášky č. 1/2016 je povinnost
uhradit poplatek za komunální odpad a psy do 31. 3. 2017. Co
to pro občana znamená. Kdo nebude mít na odpadové nádobě
nalepenu kontrolní známku na rok 2017, tomu nebude nádoba
s komunálním odpadem v prvním dubnovém svozu vyprázdněna. Protože první dubnový svoz vychází na středu 5. dubna,
je možno ještě zaplatit v pondělí 3. dubna 2017, aniž by se
občan dostal do časové tísně. Upozorňuji však ty občany, kteří na poslední chvíli zaplatí převodem z účtu (v pondělí 3. 4.
2017), nemusí obdržet známku do schránky včas.

Vítání nových mratínských občánků v kapli sv. Michaela
Archanděla je plánováno na sobotu 9. září 2017. Hodina bude na
pozvánkách, který rodiče nově narozených dětí včas obdrží.

V samostatném článku píši o svozu bioodpadu, který začíná v pondělí 3. dubna 2017 a pak každé pondělí až do konce
října, resp. při dobrém počasí bez mrazů či sněhu do konce
listopadu.
Informace pro chovatele drůbeže a ostatního ptactva v
souvislosti s ptačí chřipkou:

Vzhledem k tomu, že na září vychází 300. výročí postavení
a vysvěcení kaple sv. Michaela Archanděla (21.9.1717), rozhodli jsme se tomto kulaté výročí důstojně oslavit. Oslava se
bude konat cca od 15 hodin v neděli 10. září 2017 v kapličce.
Nejdůležitější informací je, že slavnosti se zúčastní nejvyšší
představitel české katolické církve, J. Em. kardinál Dominik
Duka OP, arcibiskup pražský.
Při té příležitosti bychom byli rádi, kdyby pan kardinál požehnal i novému obecnímu praporu. Na tuto slavností akci jsou
zváni všichni mratínští občané, program bude upřesněn, neboť
se teprve připravuje.

Podle nařízení Státní veterinární správy ze dne 1.3.2017
se naše obec po měsíci trvání v ochranném pásmu vyjímá z
ochranného pásma a nově se zařazuje do pásma dozoru. Pro
chovatele to znamená mírnější režim. Pásmo dozoru trvá také
měsíc, a pokud se ptačí chřipka znovu neobjeví, tak se pak
ruší veškerá opatření.

								
				
Ing. Jiří Falek			
								
				
starosta obce

Změna zimního času na letní čas se uskuteční v neděli 26.
března 2017, kdy se ručičky v 02:00 hodin posunou o 1 hodinu
dopředu na 03:00 hodin. Budeme si zase muset zvyknout stávat
o hodinu dříve.
Jak již jsem v minulém vydání Mratínovin psal, schůzka ve
věci Revize údajů katastru nemovitostí proběhne ve středu
5.4.2017 od 9:00 – 11:30 hodin a od 12:30 do 18:00 hodin v
zasedací místnosti Obecního úřadu. Všichni majitelé, kterých se
tato schůzka bude týkat, obdrží pozvánku.
Mám tady ještě upozornění Obecní policie, kde s nastupujícím jarem se do hledáčku policie dostávají neukáznění majitelé
pejsků, kteří neuklízejí po svých psích miláčcích exkrementy. Já to osobně beru jako bezohlednost vůči ostatním sousedům.
Policie dostala úkol zaměřit se na tento problém. S jarem také
nastanou kontroly povinné výbavy kol. Je tady ještě jeden letitý
problém, a to je pálení. S jarem nastane úklid zahrádek a někdo
se pokouší suchou trávu listí a větve zlikvidovat pálením. Jsou
případy majitelů nemovitostí, kteří si myslí, že když to nahlásí na Obecní úřad, tak jsou z obliga. To je špatně, tak to není.
Hlášení na úřad slouží pouze pro potřeby hasičů, protože když
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Prodám svatební šaty bílé korzetové vel. XXL, nové krásné, cena 2500 kč, sleva možná, jen sms 608848886

Školička Filipínek seznamuje děti
s knihami

„Školička Filipínek navštívila 3.3.2017 knihovnu v Mratíně. Děti měly díky paní
Mendlové Jiřině krásně strávené dopoledne mezi knihami. Prohlédly si nespočet
pohádek a kartičku, která opravňuje k zapůjčení knih. Dozvěděly se o systému
zapůjčení a ukládání dle písmen či žánrů. Zopakovaly si, že stránky se netrhají,
ani se do nich nemaluje. Paní knihovnice jim věnovala vyřazené pohádky, dobroty, společně se s námi vyfotila. Děti si ji zamilovaly a každý z nich chtěl pomoci
s oblékáním právě od této milé přátelské osoby. Moc jí děkujeme za vstřícnost
a věnování během naší prohlídky. Děti odcházely nadšené, obohacené informacemi a s touhou brzy se sem vrátit, ovšem tentokrát s rodiči za účelem půjčení
pohádky. „			
					
Školička Filipínek

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:
14. dubna 2017
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
728605840
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