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Máme štěstí na lidi i na počasí, oběma děkujeme

Oceněné týmy kategorie junior a senior

Máme za sebou další ročník Staročeského jarmarku a Mistrovství ČR v přípravě bramborového salátu - Vitana Majonéza
Cup 2017, čímž považujeme mratínský advent za zahájený a Vánoce 2017 se mohou přiblížit do zdejších domácností.
Každoročně si pochvalujeme kromě našich partnerů a pomocníků i to, co je nad námi, tedy počasí. Ani letos tomu nebude
jinak. Ředitel Ahold DC Klecany, kterému i letos děkujeme za
Mikulášské balíčky, dokonce po svém usednutí do křesla porotce pronesl „...tak letos jste si objednali i efekt padajícího sněhu?“ To když kolem 10. hodiny začaly padat sněhobílé vločky
a dokreslily dokonalé klima. Obávám se, že jednou se nám toto
každoročně skvělé počasí vymstí a přijde slota. Jen doufám, že
to nebude napřesrok (já vím, také píšu každý rok).
Letos se oblíbené gurmánské soutěže zúčastnilo rekordních
23 týmů. Na průběh a organizační náročnosti se to snad nepodepsalo a mohu definitivně prohlásit, že vše dopadlo tak, jak jsme
si ještě den před tím představovali. Tituly byly uděleny, porota v čele se svou předsedkyní herečkou Markétou Hrubešovou
byla spokojená a spravedlivá. A výsledky? Juniorskou kategorii vyhrál tým předloňských mistrů, tedy učňů z Poděbrad pod
vedením pana učitele Karla Diviše. Kategorii seniorů vyhrál už
pošesté Martin Pánek z Jeseníku se svým stabilním a dokonalým
týmem. Dlužno dodat, že pan Pánek za celou dobu, kdy do Mratína coby soutěžící jezdí, nevyhrál pouze jednou. To bylo vloni,
kdy usedl do poroty, ačkoli i vloni přivezl na ochutnání svůj salát a členové poroty, kteří ochutnali, v té chvíli velmi znejistěli... Letos tedy svůj titul opět získal. Budiž nám útěchou, že na
druhém místě se umístil tým mratínských Majolenek s místními
bramborami od Jaroslava Charváta (Eva Přibylová, Eva Pilařová
a Hedvika Molitorová) a hned za nimi tým měšických Puntičkářů, který ovšem vedl mratíňák jak řemen, Pavel Hrádek.
Jarmark byl plný lákavých pochutin, adventních i neadventních předmětů. Divadlo loutkoherce Viktora bylo jako každý rok
bláznivě zábavné a vtipné a potulná staropražská kapela z Vyso-

činy tradičně tvořila náladu stoletými hity (jezdí sem už 10 let
na každý jarmark, jestlipak alespoň Baráčníci tuší, že se jedná o
muzikanty z jejich oblíbené kapely Vysočinka?)
Závěrem bych tedy ze srdce rád poděkoval všem, kteří přípravám věnovali hodiny a hodiny svého času, týdny předem se
pravidelně scházeli na koordinačních schůzkách a posledních 24
hodin před zahájením drželi v ruce každou židli, stůl a majonézu. Ano, jsou to Alena Syslová, Martina Kvasničková, Petr Rubeš a Jiří Kvasnička. Dále Elišce Kvasničkové, Máje a Karolíně
Vašutovým, Tomáši Vašutovi, Dušanovi Plačkovi, Tomášovi
Kalvachovi, Sokolu Mratín. Speciální poděkování patří radnici
a to jak starostovi Ing. Jiřímu Falkovi, tak i místostarostovi Miroslavu Bukovskému. Děkujeme také Miroslavu Václavíkovi za
občerstvení pro celý tým i s porotci. A děkuji i těm, na jejichž
jména si vzpomenu, až budu držet v ruce vytištěné noviny.
Tak zase napřesrok na shledanou.
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Vedení obce zve všechny občany
Mratína na tradiční
Besedu občanů s představiteli obce
na volné téma při kávě či čaji, která se uskuteční
ve středu 27. prosince 2017 od 15:00 hodin
tentokrát v restauraci Na Hřišti.
Součástí bude i promítání filmu z návštěvy pana
kardinála a z Vítání prázdnin.

Na svátek sv. Štěpána
v úterý 26.12.2017 bude v 16:00 hodin
v kapli
sv. Michaela Archanděla
sloužit páter Hurt
Vánoční mši sv. Štěpána

Ing. Jiří Falek
starosta

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.

Vánoční odpoledne s koledami

Sobota 30.12.2017 od 15:00 hodin
v kapli sv. Michaela Archanděla
Vstup zdarma

POZVÁNKA
Mratínská Polední, aneb Zpívání s Meluzínou,
kdy již po desáté 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.
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Vážení občané Mratína
než jsme se nadáli, jsou tu vánoce a konec roku. Jsme
všichni o rok starší, ale to je normální koloběh života. První adventní sobotu proběhl Vánoční jarmark a 11. ročník
„Mistrovství republiky v přípravě bramborového salátu
- Vitana Cup 2017. Počasí vyšlo, ze strany Agentury pro
Mratín bylo vše pečlivě připraveno. Soutěžících bylo tentokrát hodně, celkem 23 týmů. Rovněž návštěvníků přišlo
velké množství. Potěšující bylo, že druhé místo v kategorii
seniorů obsadil ženský mratínský tým Majolenky.
Následující den v neděli se uskutečnilo Rozsvícení vánočního stromu. Nejprve všichni děti společně odpočítali
rozsvícení vánočního stromu a program tak pokračoval již
pod svítícím stromem. Vystoupily dětí s pečlivě připraveným programem a vánoční koledy zazpívala pěvecká skupina Meluzína.
Musím poděkovat organizátorům jarmarku a Mistrovství republiky v přípravě bramborového salátu, tak před
učitelkám z Mateřské školy, které s dětmi nacvičily sobotní
vystoupení, ale i rodičům, že přivedli své děti v sobotu na
jejich vystoupení a na tomto místě jim všem moc poděkovat. Je nutné také poděkovat samotným vystupujícím, a
to dětem z MŠ i zpěvákům Meluzíny. Vystoupení vypadá
jednoduše, ale nikdo za tím nevidí hodiny a hodiny nacvičování. Proto všem patří velký dík.
Při rozsvícení vánočního stromu každé dítě obdrželo zdarma čokoládový adventní kalendář, dospělí zase
svařené víno, aby se jim při setkání dobře povídalo a navodila se vánoční atmosféra. Trochu stínu na tomto bohulibém počinu zanechali někteří návštěvníci, kteří po dopití
svařeného vína neví, že kelímky je potřeba vhodit do koše.
Prostě je nechali na stole nebo odhodili na zem. Organizátoři s tím měli bohužel práci navíc. Co se týká svařeného
vína, tak letos nepřišel „nikdo s bandaskou pro nemocného
tátu doma“, ale přibyli zase rekordmani, kteří po obdržení
pohárku se postavili hned na konec fronty, a než na ně došla řada, tak předešlý pohárek vína stačili vypít. Stačili se
tak otočit i 6x, a pak se ještě divili, že svařené víno došlo.
Obec Mratín jako pořadatel zajišťující tuto akci po finanční
stránce ráda uvolní peníze, když to má posloužit dobré věci
při společném setkávání občanů a sousedů všech věkových
skupin. Obec na akci nechce v žádném případě vydělat, ale
pokud se dobrá vůle začne zneužívat, musí se udělat nějaké
opatření. Už mám na stole návrh svařené víno zpoplatnit
třeba částkou 30,- Kč a výtěžek věnovat dětem v Mateřské
školce. Určitě se zastupitelstvo tím bude do příštího rozsvěcování vánočního stromu v r. 2018 zabývat.

Archanděla již po několikáté vystoupí sestry Karolína a
Eliška Laňkovy.
Na všechny akce jsou v Mratínovinách samostatné pozvánky. Rovněž je tam i Pár důležitých informací pro občany, jak na závěr a přelom roku bude fungovat obecní úřad,
knihovna či sběrný dvůr. Na tomto místě bych ještě chtěl
připomenout, že použité vánoční stromky nepatří do popelnic ani se nepohazují okolo kontejnerů, ale prosíme
občany, aby je donesli vždy v neděli do sběrného dvora.
Obec svoz stromků po obci nepořádá.
Co nás ještě letos čeká. V době, kdy noviny budou v
tisku, bude zasedání zastupitelstva, kde se bude schvalovat
rozpočet na příští rok, vodné a stočné a poplatek za svoz
komunálního odpadu, který by ale měl zůstat ve stejné výši
jako v letošním roce. U vodného a stočného čekáme ještě na některé údaje. Vše ale bude následně zveřejněno na
úřední desce.
V současné době probíhá výstavba chodníku mezi Mratínem a Měšicemi. Chci uvést na pravou míru termín dokončení mratínské části, neboť omylem se tam dostal termín
30.11.2017. To byl ale termín podle žádosti o dotaci, kdy
se předpokládalo, že rozhodnutí o přidělení dotace budeme
mít do poloviny roku 2017. Bohužel vyrozumění o přidělení dotace jsme dostali až během září a termín se posunul
o 1 rok. Smluvně máme termín do konce března 2018,
ale pokud by tomu počasí přálo a klimatické podmínky by
umožnily pracovat po celý prosinec a leden, tak by možná
chodník byl dokončen zhruba v únoru. No uvidíme. To ale
mluvím o chodníku na mratínském katastru, tj. v délce cca
400 m od posledního rodinného domu směrem k Měšicům.
Zbývajících 800 m po měšickém katastru je v gesci obce
Měšice, kde ta jejich část by měla být dokončena 3 měsíce
od předání staveniště, o kterém teď probíhají v Měšicích
jednání.
Do konce roku proběhne ještě instalace bezdrátového
rozhlasu po celé obci. Začíná se ve středu 13.12.2017 instalací varovné sirény na objektu budovy Obecního úřadu,
pak se budou montovat jednotlivá hlásící hnízda po celé
obci.
V lednu nás čekají prezidentské volby, a to hned první
kolo 12.-13. ledna 2018. Případné druhé kolo bude o 14 dní
později, tj. 26.-27. ledna 2018. Vzhledem k tomu, že mezi
vánočními svátky a Novým rokem je obecní úřad uzavřen,
případní žadatelé o voličské průkazy mají možnost požádat
o voličský průkaz od úterý 2. ledna až do 10. ledna 2018.
No a na závěr bych rád všem popřál šťastné, klidné a
pohodové vánoční svátky, vše nejlepší, mnoho úspěchů a
především pevné zdraví v novém roce 2018.
								
				
Ing. Jiří Falek
								
				starosta obce

Co nás ještě do konce roku čeká za společenské akce.
Tak na štědrý den bude přesně v poledne Mratínská polední – vánoční koledy s Meluzínou. Tato tradice má letos
10 let trvání. Díky za to. A po skončení se bude rozdávat
betlémské světlo.
Na Štěpána v úterý 26.12.2017 bude v 16:00 hodin v
kapli sv. Michaela Archanděla sloužit páter Hurt vánoční
mši sv. Štěpána.
Ve středu 27.12.2017 bude od 15:00 hodin v Restauraci
Na hřišti beseda občanů s představiteli obce na volné téma
při kávě či čaji. Součástí bude i promítání filmu z návštěvy
pana kardinála Dominika Duky, popř. podle zájmu i z Vítání prázdnin 2017.
A nakonec v sobotu 30.12.2017 od 15:00 hodin bude
Vánoční odpoledne s koledami, kdy v kapli sv. Michaela
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Teď pár důležitých řádků pro občany:

Nová služba v odpadovém hospodářství
sběr jedlých olejů

Svoz bioodpadů v bio nádobách skončil
v pondělí 27. listopadu 2017.

Prakticky už 12.12.2017 mohou občané zdarma odevzdávat jedlý olej a tuk nashromážděný v PET lahvích do speciální nádoby
(240l) zatím v místě separovaného sběru pod obecním úřadem.
Jedná se o zkušební provoz, a pokud se osvědčí, můžeme tyto
speciální nádoby postupem času umístit
i na ostatní místa separovaného sběru.

Pro potřebné bude k dispozici kontejner na sběrném
dvoře vždy v neděli od 9:00 do 10:00 hodin.
Sběrný dvůr bude v neděli 24. prosince 2017
uzavřen z důvodů svátků, opět bude otevřen zase
v neděli 31. prosince 2017 v obvyklý
čas od 9:00 do 10:00 hodin.

Co si od toho slibujeme:
- zlepší se životní prostředí, protože mnozí
je vylévají na své pozemky
- sníží se znečištění splaškových vod, protože mnozí
je vylévají od kanalizačních odpadů
- u vlastníků domů se nebude tak zanášet odpadní potrubí
Jak postupovat?
Olej použitý při smažený řízků, zvlášť ve vánočním období, nevléváme do záchodu či do dřezu, ale nalijeme do PET
lahve. Jakmile PET lahev je naplněna, můžeme ji celou a dobře
uzavřenou vhodit do výše popsané nádoby. Nádoby průběžně
vyprazdňuje speciální firma. V žádném případě jedlý olej do této
speciální nádoby volně nevléváme.
Také tam nepatří motorové či jiné oleje. (JF)

Knihovna bude uzavřena v pondělí 25.12.2017 a 1.1.2018.
Obecní úřad Mratín bude otevřen
pro veřejnost do čtvrtka 21.12.2017.
Od pátku 22. 12. 2017 do pátku 29. 12. 2017
bude zavřeno z důvodu dovolených.
Obecní úřad bude otevřen od úterý 2. ledna 2018.
Poplatky na rok 2018 se budou moci přijímat
až od pondělí 15. ledna 2018 z důvodu
nutnosti uzavřít účetnictví za rok 2017
Děkujeme za pochopení.

OBČANŮM 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. 2017, čímž vytvářejí nejen pro mratínské občany širokou paletu společenských
akcí, ale také zviditelňují obec.
Ještě jednou děkuji.
A všem přeji šťastné, klidné a pohodové vánoční svátky,
mnoho úspěchů, pevné zdraví a vše nejlepší v novém roce 2018.
Ing. Jiří Falek
starosta obce
Jsme moc rádi, že se s Vámi můžeme podělit o radostnou
událost, že při letošním Knihobraní, které každý rok pořádají
děvčata z Mratína, se vybrala hezká částka 2.537 Kč a holky
se rozhodly, že jí tentokrát věnují T.J. Sokol Mratín.
Tímto jim moc děkujeme za nás i všechny,
kteří naší sokolovnu využívají.
Částku jsme použili na dofinancování nářadí, které jsme objednali. Jedná se o molitanovou sestavu na cvičení pro děti.
T. J. Sokol Mratín
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Gratulace mratínskému trenérovi
karate Jakubovi Štěpánovi
Na listopadovém Mistrovství Evropy v Rumunsku
získal stříbrnou a dvě bronzové medaile. Zlato mu
uniklo jen o kousek. T. J. Sokol Mratín má prostě na
své trenéry nos. Moc gratulujeme Kubovi i Sokolu.

KNIHY PRO VÁS PŘÍMO V MRATÍNĚ
Knihy mohou být příjemným vánočním dárkem. A pokud i pomohou, budou i dárkem užitečným.
Knihy si můžete koupit v ulici Dlouhá 181.
Tel.: 724 112 434
www.knihy-holoubkova.cz
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Stalo se v prosinci 2017
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