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Kuba je opět Mistr ČR

Mratínský trenér karate Jakub Štěpán získal jedenáctý titul. Zlatí jsou i jeho svěřenci
Následovala pak Viktorie Pelcová (sestra Kryštofa), která v
opravdu napínavém finále kumite Žákyně D (7. – 1. kyu), kdy se
jí podařil otočit výsledek zápasu z 0:4 na 8:4 a porazila soupeřku
ze Vsetína, tak mohla slavit se svým bratrem.
Poslední titul získala Brigita Bačová v disciplíně kata Žákyně
D (6.-4. kyu). Brigita se připravuje na evropský pohár dětí, který
proběhne 20. – 22. října v Lublinu (Polsko) a ukázala tak, že si
reprezentaci ČR na tomto turnaji opravdu zasloužila.

V sobotu 7. října proběhlo na Chodově v hale Jedenáctka Mistrovství České republiky v tradičním karate. Z našeho klubu
startovalo 41 závodníků, kteří utržili 21 kovů a z toho 8 těch
nejcennějších! Turnaj přišel podpořit kandidát na prezidenta pan
Jiří Drahoš, kterému jsme vděčni za jeho návštěvu. Jako hlavní
partner akce se prezentovala firma Oxylife water, která zásobovala celou halu okysličenou vodou.
Tzv. „královskou kategorii“ – senioři muži (černé pásy) –
ovládl Jakub Štěpán, kterému se podařilo už po 11. obhájit titul
MČR v kumite (zápas) a k tomu přidal vítězství i ve fukugo (mix
kata a kumite). Štěpána čeká 2. – 5. listopadu ME v Rumunsku,
kde jeho poslední šampionát skončil titulem vícemistra Evropy.
Tituly MČR v kategorii 9. – 4. kyu (kategorie do modrého
pásu) získala Irena Kmínková, která vybojovala také zlato ve
dvou disciplínách, v kata (sestava) i kumite. V kumite porazila
ve finále kolegyni z pražského klubu, takže finálová účast byla
pouze v pražské režii.
Další titul MČR pridal Václav Novák, který svou sestavou
zvítězil a Praha se tak mohla radovat z dalšího seniorského titulu.
V mládežnické kategorii Žáci D (7.-1. kyu) – zazářil Kryštof
Pelc, který se probojoval přes 24 závodníků a svým jednoznačným výkonem si připsal další titul v disciplíně kumite.

Vyjádření hlavního trenéra Jakuba Štěpána: „Tak jako na
každém turnaji vidím na svých svěřencích velký pokrok, tak i
tentokrát všichni odvedli veliký kus práce. Z turnajů vozíme více
medailí a úspěchů. Jsem rád, že závodníci jsou pořád motivováni a karate je baví a věnují mu spoustu času. Nyní se většina z
nich dostává do puberty a všichni víme, jak je toto období zrádné
a spoustu nadějných talentů skončí se sportem. Myslím si, že v
tomto období vývoje je velmi důležitá podpora dítěte ze strany
rodičů a za tu jsem také opravdu vděčný. Dále si myslím, že každý sportovec si prošel krizí a chtěl někdy ukončit svoji sportovní kariéru, z jakéhokoli důvodu. Proto v tuto chvíli je důležitá
konzultace rodiči s trenéry a následného řešení problému. Beru
to ze své vlastní zkušenosti, kdy mně rodiče pomohli (nejednou)
a našel jsem další motivaci na své cestě a jsem za ni opravdu
vdečný. Někdy to jsou opravdu zbytečnosti, kterých člověk může
v budoucnosti litovat a někdy jich lze předejít jen rozmluvou o
daném problému.
Poděkovat bych chtěl panu Drahošovi, že se turnaje zúčastnil
a doufám, že se mu zápasy líbily. Dále nesmíme zapomínat na
rodiče dětí, kteří svou prací velkou částí připívají k fungování
tohoto bojového umění. Firmě Oxylife water za zprostředkování
kvalitního pitného režimu pro závodníky a diváky v celé hale.
Firmám Hayashi a Original-store za podporu v oblékání závodníků kvalitní sportovní výbavou.
Nesmím zapomenout na realizační tým, který odvedl na turnaji skvělou práci a všichni, kteří svou prací přispěli k hladkému
průběhu soutěže od rozhodčích, technického týmu, závodníkům
a dalších.
Ještě jednou děkuji všem. Moc si vaší pomoci vážím“
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OBECNÍ POLICIE MRATÍN ZA PODPORY OÚ MRATÍN
POŘÁDÁ

VE STŘEDU 8.11.2017
OD 16.00 HODIN
V JÍDELNĚ U KAROUŠKŮ
(ULICE U CUKROVARU V MRATÍNĚ)

BESEDU PRO SENIORY
PROMÍTÁNÍ SPECIÁLNÍHO FILMU K TÉMATICE BEZPEČNOSTI SENIORŮ
PŘEDNÁŠKA ZÁSTUPCŮ DI PČR A BESIPU
PRO VŠECHNY ÚČASTNÍKY MALÉ
OBČERSTVENÍ ZDARMA
PRO VŠECHNY ÚČASTNÍKY DROBNÉ DÁRKY
NA ZÁVĚR ŽIVÝ HUDEBNÍ DÁREK PRO
VŠECHNY
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Odvoz bioodpadu z bionádob bude pokračovat do konce listopadu 2017.

Vážení občané,
doba dovolených a prázdnin je za námi a je již dávnou minulostí. Po
teplém a suchém létě přišel podzim s dešťovými přeháňkami. Myslím, že houbaři si po skromném létě užili bohatý houbařský podzim.
Meteorologové předpovídají brzkou a tužší zimu, ale najednou nastalo na pár dní babí léto. Pomalu se můžeme připravovat na vánoce.
Proto jsme již objednali vystrojení vánočního osvětlení na obecní
vánoční strom. Letos první advent začíná v neděli 3.12.2017. Proto
rozsvěcení vánočního stromu bude právě v neděli 3.12.2017 v Zámeckém areálu. Den předtím, v sobotu 2.12.2017 bude 11. ročník
staročeského jarmarku a mistrovství republiky v přípravě bramborového salátu. V příštím vydání Mratínovin budou určitě ještě pozvánky. Dnešní příspěvek je psán v neděli 15.10.2017.

Chodník Mratín – Měšice
Po přípravách jako je vyměření trasy a sítí budou výkopové práce zahájeny v pondělí 16.10.2017. Část na našem území v délce cca
400 m má být hotova do konce listopadu, zbylá část na měšickém
katastru v délce cca 800 m má být hotova do konce roku. Vzhledem
k tomu, že obě zakázky vyhrála stejná firma, práce budou pokračovat průběžně, tj. začíná se u Mratína a po překročení katastrální
hranice mezi oběma obcemi se pokračuje bez přerušení dál.
Kaple sv. Michaela Archanděla
Po opravách vnějších omítek naší kapličky, dokončí prováděcí
firma konečné natření fasádní barvou. Drobná vnitřní oprava jednoho ještě vlhkého místa (cca 1 m2) bude provedena na jaře 2018.

Co se od posledního vydání novin událo a co se připravuje:
Změna čísla telefonu České pošty, s. p. v Mratíně
Aniž nám vedení České pošty v Brandýse dalo vědět, docela
náhodou jsme se dozvěděli, že pošta v Mratíně má nové telefonní
číslo: 954 225 063, 954 225 062

Protipovodňová opatření v obci Mratín
I když název vypadá hrozivě, jedná se o vybudování varovného
systému spočívajícího převážně v bezdrátovém rozhlasu po celé
obci a dvou snímacích stanic na potocích ve Veleni (Mratínský potok) a v Měšicích (Líbeznický potok), kdyby z místního přívalového deště hrozila povodňová vlna, která by mohla ohrozit nemovitosti v těsné blízkosti Mratínského potoka. Akce misí být skončena
do konce r. 2017.

Lampiónový průvod
Na sobotu 28. října 2017 při příležitosti státního svátku 99. výročí vzniku Československé republiky připravujeme tradiční lampiónový průvod. Sraz bude opět u sokolského hřiště, po projití několika místních ulic skončíme v Zámecké zahradě, kde bude celá akce
zakončena ohňostrojem. Pozvání je i na samostatné pozvánce.

								
				
Ing. Jiří Falek
								
				
starosta obce

Změna času - zimní čas 2017 začíná v neděli 29. října 2017,
3:00 -> 2:00, kdy se ručičky hodin posunout o hodinu zpět a vyspíme se tedy o hodinu déle.
Beseda o bezpečnosti starších občanů
Na středu 8.11.2017 připravuje naše Obecní policie ve spolupráci s PČR besedu o bezpečnosti starších občanů. Viz samostatná
pozvánka.

POZVÁNKA
Ve středu 28. října 2017 Obec Mratín ve spolupráci s Agenturou pro Mratín pořádá u příležitosti státního svátku vzniku československé republiky tradiční

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD
Sraz je v 18:00 hodin v ulici U Hřiště za sokolským hřištěm a po projití
místními ulicemi bude průvod směrován do Zámecké zahrady, kde
celá akce bude zakončena slavnostním ohňostrojem.
Zveme všechny děti i dospělé, lampiony nutno mít vlastní.
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OBECNÍ POLICIE INFORMUJE
NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA PŘESTUPKŮ
JEDNA Z HLAVNÍCH ZMĚN, KTEROU PRÁVNÍ
ÚPRAVA PŘESTUPKŮ OD 1.7.2017 PŘINÁŠÍ JE
TA, ŽE DOSAVADNÍ ZÁKON O PŘESTUPCÍCH Z
ROKU 1990 NYNÍ NAHRAZUJÍ ZÁKONY DVA,
A TO:
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, který se věnuje především řízení o
přestupcích
Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, jehož hlavním obsahem je stanovení jednotlivých skutkových podstat přestupků neuvedených ve zvláštních
právních předpisech.
Letitý přestupkový zákon č. 200/1990 Sb. se stal díky
mnoha přidaným novelám méně přehledný a tak cílem této změny má být především sjednocení právní
úpravy správněprávní odpovědnosti.
Dalším velkým přínosem nové právní úpravy je označováno to, že přestupek bude zahrnovat vedle stávajících přestupků fyzických osob i jiné správní delikty
fyzických osob, právnických osob a podnikajících
fyzických osob.
Strážníci se s novými pravidly průběžně seznamují. Nově například nemohou porušení předpisů řešit
domluvou a namísto domluvy mohou nyní strážníci udělit takzvané napomenutí, o kterém však musí
napsat protokol, což znamená větší administrativní
zátěž Některé přestupky už strážníci navíc nemohou
řešit na místě a musí je rovnou posílat do správního
řízení. Nový zákon nahrazuje termín „blokové řízení“ takzvaným příkazem na místě, ve kterém mohou
strážníci v některých případech uložit pokutu do výše
10.000 korun nebo napomenutí. A samozdřejmě větší část přestupků končí zápisem v registru přestupků,
který funguje již od října minulého roku.
V případě, že člověk odmítne příkazový blok podepsat, předají strážníci případ k řešení příslušnému
správnímu orgánu.
Pro představu uvádíme některé změny a novinky:
Ukládání pokut za více přestupků
Pokud se projednává více přestupků na jednou, platí
stávající pravidlo o tom, že sankce se ukládá podle
toho, který z nich je nejpřísněji postižitelný. Novinkou je ale možnost až o polovinu nad maximální sazbu zvednout pokutu.
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Mimořádné snížení pokuty
Vítanou novinkou je možnost naopak snížit pokutu
pod spodní sazbu, což dnes chybělo. Když máte např.
za alkohol na kole spodnísazba 25 000 Kč pokuty,
může to být někdy likvidační. Nově to půjde snížit až
na pětinu, pokud by byla původní výše „nepřiměřeně
přísná“.
Pachatelem je i ten, kdo vytvořil plán nebo dal pokyn
Novinkou je i rozšíření definice pachatele na organizátora, návodce a pomocníka, přičemž zákon nově
počítá rovněž se spolupachatelstvím a nepřímým pachatelstvím. Co se týče osob odpovědných za spáchání přestupku fyzické osoby, budou nově za určitých
podmínek odpovědni i zákonný zástupce či opatrovník takové osoby. Oproti přestupkovému zákonu z
roku 1990, který připouštěl pouze dva případy okolností vylučujících protiprávnost jednání, přichází v
úvahu i další okolnosti jako je svolení poškozeného,
přípustné riziko, oprávněné použití zbraně a pro právnické osoby navíc jednání na příkaz.
Polehčující a přitěžující okolnosti
Zákon připouští, aby bylo při rozhodování o správním trestu přihlédnuto k polehčujícím příp. přitěžujícím okolnostem. Pokud bude například přestupce
spolupracovat se správním orgánem při objasňování
přestupku, může dostat mírnější trest. V neprospěch
pachatele však například bude, pokud jde o recidivistu.
Promlčecí doba
Důležitou novinku přestupkového zákona představuje zavedení promlčecí doby, která je rozlišována
podle závažnosti spáchaného přestupku, a to na jeden
nebo tři roky. Pro přestupky méně závažné je stanovena promlčecí doba jeden rok, přičemž přestupky
závažnější, za něž zákon stanoví sazbu pokuty s horní
hranicí min. 100 000 Kč, se promlčí až po třech letech
od okamžiku jejich spáchání.
Správní tresty a konec zákazu pobytu sankce jsou
nově označovány jako „správní tresty“. Dosavadní
trest zákazu pobytu je nahrazen správním trestem v
podobě zveřejnění rozhodnutí o přestupku.
Končí blokové řízení a povinné ústní jednání, nově je
možné narovnání
Přestupkový zákon je rovněž pozměněn v rovině procesní. Blokové řízení se nahrazuje tzv. příkazem, který může být uložen i na místě. Vedle toho je do přestupkového řízení převzat klasický trestněprávní
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institut narovnání, který lze využít za předpokladu, že
účastníkem řízení je i poškozený, jelikož narovnání
představuje dohodu mezi ním a obviněným. Další významnou změnou je skutečnost, že dříve obligatorní
ústní jednání bude nyní obecně fakultativní a pouze
v případech stanovených zákonem bude zachována
jeho povinná forma.

nově zařazený trest zveřejnění rozhodnutí o přestupku ve veřejném sdělovacím prostředku a vyvěšením
na úřední desce správního orgánu.
V poslední řadě upozorňujeme řidiče, majitele či provozovatele motorových vozidel na dodržování veřejného pořádku a pravidel silničního provozu, a to především na přestupky které jsou na pořádku (nejen u
nás) skoro každý den...
parkování v obytných zónách mimo vyznačená místa,
nedovolené parkování na veř.zeleni, neoprávněné zábory veř.prostranství, nerespektování všech dopravních značek, včetně místní úpravy a také na přestupek
kterého se nyní velmi často řidiči dopouštějí a to tím,
že drží v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj
nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení při řízení vozidla.
Na jednu stranu došlo k vítanému rozšíření pravomocí strážníků, ale tím že již není možné udělit domluvu
a my jsme povinni postupovat v souladu se zákonem,
budeme všechny přestupky řešit převážné v příkazním
řízení na místě. U některých méně závažných přestupků byla domluva naprosto dostačující, ale zákonodárci rozhodli...

Pokus přestupku
Nově se v určitých případech bude stíhat rovněž pokusu přestupku, a to stejně jako když by byl přestupek
dokonán. Pokud však pachatel od dokonání upustí
dobrovolně a odstraní veškerá vzniklá nebezpečí, která způsobil, za pokus přestupku odpovědný nebude.
Urážka nebo pomluva úřední osoby
Stát chce chránit strážníky a dopravní policisty, kteří
vyřizují na silnicích přestupky řidičů, ale
i zaměstnance na ostatních úřadech ( úřady práce, finánční úřady...apod., ) kteří čelí různým slovním
někdy i fyzickým útokům. Za urážku nebo pomluvu
úřední osoby hrozí sankce až 10 tisíc korun.
Odpovědnost právnických osob
Nový přestupkový zákon zavádí odpovědnost právnické osoby za přestupek. Dosud se přestupku mohla
dopustit pouze fyzická osoba, což způsobovalo mnohé obtíže. Právnická osoba od léta 2017 může být
shledána vinnou za přestupek, který spáchá např. její
statutární či jiný orgán nebo zaměstnanec. Odpovědnosti se zprostí pouze tehdy, pokud prokáže, že vynaložila veškeré, které bylo možné požadovat, aby přestupku zabránila. Za přestupek může být právnické
osobě uložen vedle dosavadních druhů trestů rovněž

Závěrem bychom chtěli srdečně poděkovat občanům
kteří nejsou lhostejní k tomu co se děje v naší obci.
Tím že nás ihned kontaktují v případě kdy se jim někdo nebo něco zdá podezřelé či podivné, tím společné
s námi přispívají k bezpečnosti a klidu v našich ulicích a domovech.
Děkujeme a kdyby cokoliv, volejte kdykoliv svojí policii 728048044 :-)

5

Kotlíkové dotace pro občany Středočeského kraje
pořízeného tepelného zdroje.
Podmínkou k získání podpory je splnění směrnic EU (ekodesign) pro nové zdroje. K prokázání emisní třídy 1. a 2. je žadatel
dále povinen přiložit k žádosti doklad o kontrole technického stavu a provozu kotle. Jedná se o revizní zprávu, kterou byli všichni
majitelé kotlů na tuhá paliva o příkonu 10 – 300 kW napojeného
do komína a otopnou soustavu povinni si nechat zpracovat do
konce roku 2016. Pokud fyzická osoba tímto dokumentem nedisponuje, lze jej u zdrojů nahrazených před 31. 12. 2016 zaměnit za jiný doklad prokazující třídu kotle (fotografie štítku kotle,
návod k obsluze či jiné dokumenty), v případě kotlů, u kterých
třída nebyla stanovena lze nahradit čestným prohlášením o tom,
že je třída kotle neznámá.
Výměnu starého kotle na ruční přikládání mohou realizovat
fyzické osoby na území Středočeského kraje, a to pouze ve vybraných objektech, kterými jsou rodinné domy, objekty k bydlení a zemědělské usedlosti s maximálně třemi bytovými jednotkami podle listu vlastnictví z Katastru nemovitostí. Dotace
se naopak nevztahuje na rekreační objekty. Zásadní novinkou je
také to, že žádost o podporu se nově podává pouze elektronicky. Příjem žádostí bude zahájen dne 4. 10. 2017 od 8,00 hod. a
ukončen 29. 6. 2018 ve 14,00 hod., nebo do vyčerpání určených
finančních zdrojů. Všechny další informace se můžete dozvědět
na webových stránkách Středočeského kraje.

Dne 31. 8. 2017 došlo k vyhlášení programu „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském
kraji 2017 – 2019“. Díky ní si mohou obyvatelé Středočeského
kraje zažádat o příspěvek na výměnu kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním v 1. a 2. emisní třídě dle ČSN EN 303-5. Podpořena tak bude realizace výměny zdroje tepla na pevná paliva s
ručním přikládáním za tepelné čerpadlo, kotel výhradně určený
pro spalování biomasy, automatický kotel na uhlí a biomasu či
plynový kondenzační kotel. Dotace se pak nevztahuje na výměnu kamen, krbových kamen a krbů, a to i v případě, že slouží
k primárnímu vytápění objektu. Finanční podpora může dosáhnout výše 75 000 Kč až 120 000 Kč, a to podle kategorie nově

Dobrá zpráva pro letošní advent: Meluzína zahájila
dvouměsíční soustředění před Vánočním turné 2017.
T.J. Sokol Mratín hledá nové

T.J. Sokol Mratín hledá
nájemce pro Restauraci

členy do svých řad a nové

Sokol. Je možná jakákoliv
dohoda, případně i pro jiné

cvičitele a trenéry. Dotazy

účely užívání, než je provoz
restaurace. Dotazy na tel.

na tel. 737 271 473.

737 271 473.
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