M R Z K O V I N Y, ANEB CO SE U NÁS DĚJE
Úvodní slovo:
Vážení spoluobčané, léto je za námi a když tak koukám z okna,
možná i podzim. Na horách už mají první sněhovou nadílku, a tak
jsem ráda, že jsem tady u nás ve Středních Čechách. Celé léto se
čekalo na druhou vlnu koronaviru a je tu. Udržujme si zdravou
mysl a dobrý fyzický stav, když už nic jiného, tak si protáhněte
celé tělo. Choďte do přírody a radujme se z maličkostí. Dbejme na
osobní hygienu, především rukou. Dezinfekci a roušky si můžete
zdarma vyzvednout v kanceláři OÚ.
Jitka Valachová
Separovaný odpad přímo z domácností
Zastupitelé ve středu na svém zasedání jednali o tříděném odpadu,
který by chtěli zefektivnit, konkrétně se jedná o sběr plastu a
papíru. Na jaře 2021 bychom začali zdarma rozdávat občanům
jednotně nádoby 240 l (1x žlutou a 1x modrou), a to do každé
domácnosti v obci Mrzky. Následně by byly počty kontejnerů o
objemu 1100 l snižovány až by zmizely úplně. Už nebudou potřeba,
protože všichni budeme třídit rovnou doma. Tento systém již
funguje v okolních obcích a pochvalují si ho občané i vedení obcí.
Zkušenosti jsou velmi pozitivní. Více se vytřídí plastů a papíru a
zároveň se ušetří náklady na dopravu. Svoz by probíhal jednou za
měsíc. Nyní jsou velké náklady na dopravu (separovaný odpad
svážíme 1x týdně). Plánujeme upravit i svoz komunálního odpadu
na 1x za 14 dní. Pokud třídíme min. 90 % ze svého odpadu, tak
průměrná čtyřčlenná rodina popelnici na komunální odpad ani
nezaplní za 14 dní. Všechny tyto kroky mají jediný cíl, udržet výši
poplatku za svoz odpadu na přijatelné úrovni. V současné době činí
skutečné náklady na likvidaci odpadů cca 1250 Kč/os. Pokud byste
měli dotaz nebo připomínky na tento záměr, prosím pište na email:
obecmrzky@seznam.cz nebo přijďte na OÚ osobně.
J.V.

Hledá se kronikář / kronikářka pro naši obec
Mrzky

Zajímá Vás obecní historie, zajímáte se o veřejný a společenský
život, o dění v obci?
Máte rád(a) staré dokumenty, fotografie, vzpomínky pamětníků?
Baví Vás zaznamenávat současné dění pro budoucnost?
Chcete navázat na dlouholetou tradici kronikářství v obci?
Jste pečlivý(á), ovládáte gramatiku, stylistiku, máte nadšení a
elán do práce?
Přihlaste se do 31. 10. 2020 na obecním úřadě osobně nebo na mail:
obecmrzky@seznam.cz

Číslo vydání : 4
ŘÍJEN/2020

Pozvánka na rozsvícení
vánočního stromu a
Mikulášskou nadílku
Zveme všechny malé i velké na
2. slavnostní rozsvícení vánočního
stromu, které se koná 5. 12. 2020
od 15 hod
na návsi u obecního úřadu. Přijde

i Mikuláš a rozdá hodným dětem malé
balíčky plných dobrot.
Bude pro Vás připraveno malé pohoštění,
přijďte s námi posedět a poslechnout si
pěkné vánoční písničky nebo koledy.
Těšíme se na Vaši účast
Obecní úřad Mrzky

(Akce se bude konat, pokud to vládní
nařízení dovolí. O konání se dozvíte na
vývěsce či z obecní sms)

Svoz nebezpečného odpadu
Proběhne v sobotu
dne
24.10.
2020 v čase mezi 13.05 – 13.20 hod,
prosíme Vás, přivezte nebezpečný
odpad před obecní úřad s pravidly
proti šíření koronaviru, tzn. hlavně
s rouškou. Ať chráníme pracovníky
svozové firmy a sami sebe.
Svoz velkoobjemového odpadu
Proběhne v sobotu 24.10. a v neděli
25.10.2020,
bude
přistaven
kontejner vždy od 8-17 hod na návsi.
Nouzový stav
Nouzový stav začal platit v pondělí 5. října
2020 na území ČR, a to na 30 dnů. Podle
situace se může o několik dní prodloužit.
Vláda stále zpřísňuje opatření proti šíření
koronaviru. Snažme se společně situaci
zvládnout a buďme k sobě i ostatním
ohleduplní a dodržujme doporučení či
nařízení Vlády.
Z důvodu přijetí preventivních opatření
prosíme občany, aby přednostně
využívali nástrojů elektronické
komunikace – upřednostňovali písemný,
elektronický či telefonický kontakt před
osobním ve všech případech, kdy je to
možné tak, aby byl omezen na nezbytně
nutnou úroveň osobní kontakt úředníků
s občany, a to po celou dobu nouzového
stavu.
Informace ohledně koronaviru sledujte
v mediích či webu Ministerstva
zdravotnictví. Děkujeme.

J.V.

Kanalizace a ČOV

Poděkování za účast ve volební komisi

Výstavba kanalizace a ČOV je už před
dokončením. V létě byla dokončena celá stavba
ČOV včetně nádrží, dmychadel a elektroniky. Po
zkouškách těsnosti potrubí, zkoušek hutnění a
v mnoha případech po odstranění závad se
začaly pokládat finální povrchové úpravy.
I přesto se komunikace na jednom místě
propadla. Na návsi se firmě také moc nedaří a
stále musí závady opravovat. Zhotovitel veškeré
závady odstraňuje na vlastní náklady. Letos
máme
vyčerpanou
dotaci
z Ministerstva
zemědělství částku 5.669.000,- Kč (v roce 2019
bylo vyčerpáno 5.500.000,- Kč). Další dotaci ve
výši
1.282.319
Kč
ze
Středočeského
Infrastrukturního
fondu,
máme
také
proinvestovanou. Dostali jsme od vás občanů
dar na infrastrukturu celkem 2.500.000 Kč, které
byly použity
na přípojky k vašim
nemovitostem.
Zbývající
náklady
budou
hrazeny z poskytnutého úvěru. Připojování
bude možné až po spuštění kanalizace, a to
bude v lednu nebo únoru 2021.
J.V.

Děkujeme volební komisi paní Anně Holovačkové a
slečně Adéle Spáčilové, panu Luboši Němcovi a panu
Josefu Vostrovskému za hladký průběh voleb. Také
děkujeme paní Janě Bártové, která pro naší volební
komisi výborně vařila.
Obecní úřad Mrzky

Z leva:Josef Vostrovský, Aléla Spáčilová, Luboš Němec, Anna Holovačková

Výsledky voleb v obci Mrzky 2020
Do Zastupitelstev krajů proběhlo hlasování 2. a 3. října 2020
Počet voličů zapsaných ve volebním seznamu: 139
Počet voličů a vydaných obálek: 51
Volební účast v %:
36,7
Vylos.číslo
Název strany
05
Demokratická strana zelených – Za práva zvířat
07
Starostové a nezávislí
16
Svoboda a přímá demokracie (SPD)
19
Česká pirátská strana
33
Občanská demokratická strana
38
Dělnická strana sociální spravedlnosti
45
Česká strana sociálně demokratická
48
Spojenci pro Středočeský kraj – TOP 09, Hlas, Zelení
50
ANO 2011
63
Komunistická strana Čech a Moravy
70
Trikolóra hnutí občanů
Celkem hlasů:

Prodej palivového smrkového dřeva
Nabízíme vám palivové smrkové dřevo
za 500,- Kč/m3+DPH s vlastní dopravou.
Volejte tel. 602293907 nebo pište na email:
obecmrzky@seznam.cz
Nebo se můžete obrátit na lesního správce
pana Ing. Jana Kopáčka tel. 605064519

Počet hlasů
2
9
7
5
10
1
1
1
10
2
3
51

Do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky I. kolo proběhlo 2. a 3. října 2020 a II. Kolo 9. a 10 října 2020
Počet voličů a vydaných obálek: I. kolo 48
II. kolo 24
Volební účast v % :
I. kolo 34,5
II. kolo 17,3
Číslo kandid.
Jméno a příjmení
Počet hlasůPočet hlasůI.kolo
II.kolo
1
Michal Zapletal
8
2
Emilie Třísková
0
3
Martin Škorpík
2
4
Jiří Otta
1
5
Cyril Koky
5
6
Karel Otava
4
7
Tomáš Klinecký
3
8
Igor Karen
8
5
9
Ivanka Kohoutová
3
10
Petr Žantovský
9
11
Pavel Kárník
5
19
Celkem hlasů:
48
24

Své náměty můžete zasílat na adresu: Obecní úřad Mrzky, Mrzky 25, 282 01 Český Brod nebo na e-mail: obecmrzky@seznam.cz

