M R Z K O V I N Y, ANEB CO SE U NÁS DĚJE

Úvodní slovo:

Vážení spoluobčané, máme tu podzim a jiné složení
zastupitelů naší obce. Chvilkami je krásné babí léto a v naší
lokalitě je hodně ořechů, které jsou dobré pro správnou
činnost mozku. Letos je výborná houbařská sezóna, každý,
kdo do lesa zavítá, určitě si domů přinese spousty hub. V lese
je naprosto jedinečný klid na přemýšlení a relax vůbec. Vřele
doporučuji časté procházky buď za nějakým úlovkem
v podobě hub nebo jen tak do přírody. Tíživá doba určitě
dopadá na všechny z nás, a proto je potřeba si držet pozitivní
mysl. Naposledy jsem psala v prosinci, ve kterém jsem lákala
děti s rodiči, aby nám na návsi pomohli ozdobit vánoční
strom. Foto bohužel žádné nemám, ale moc děkuji dětem
i jejich rodičům, kteří opravdu strom ozdobili. Ráda bych
poděkovala všem našim hasičům a dobrovolníkům, kteří se
podíleli letos na čištění nádrže a údržbě okolí.
Mezi posledním číslem Mrzkovin je velká pauza, snad se
nezlobíte a budete s nadšením číst další číslo, kde se dočtete
trochu ze statistiky odpadů, proběhlých akci a co se
připravuje.
Jitka Valachová

Milostivé léto II

Milostivé léto se vrací a potrvá do konce listopadu 2022,
proto nepropásněte druhou šanci. Znovu umožní dlužníkům
splatit pouze jistinu (původní dluh) bez přidaných úroků,
které
většinou
mnohonásobně
samotný
dluh
přerostly. Novela zákona opět platí pouze pro dluhy
u veřejnoprávních subjektů. Podmínkou je zaplacení
administrativního poplatku exekutorovi. V rámci realizace
projektu „Pošembeří myslí i na Vás“ je nabízena bezplatná
pomoc s využitím „oddlužovací“ akce Milostivé léto II, více
na www.rubikoncentrum.cz
.

Ptačí chřipka

Na jaře se na Kolínsku objevila ptačí chřipka, konkrétně
v obci Masojedy v malochovu drůbeže. Majitel musel nechat
utratit celý chov. Naše obec byla v uzavřeném pásmu, kde
platila mimořádná veterinární opatření. Majitelé drůbeže
a ptactva nahlašovali počty zvířat a předávali jsme
informace Státní veterinární stanici. Naštěstí u nás nebylo
žádné zjištění ptačí chřipky, ale ve vedlejší obci Přišimasech
ano, a proto se mimořádné opatření prodloužilo skoro na
dva měsíce.

J.V.
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Černé skládky v našich lesích

Letos se s černými skládkami roztrhl pytel. Vše se
zdražuje a samozřejmě i odvoz odpadu.
Nelegálních skládek přibývá, letos byly na třech
různých místech a ve dvou případech se
opakovaly
na
stejném
místě
směrem
na Doubravčice na staré cestě a u závory u silnice
na Vrátkov. Většinou se nedaří najít viníka, který
odpad do přírody vyhodil a obec musí nechat
na své náklady odpad odvézt jako majitel
pozemku. A jsou to nemalé peníze, které se
vydávají za odstranění nelegálních skládek.
J.V.

Výsadba stromů

Zastupitelé obce v roce 2020, na žádost pana
P.V., odsouhlasilo náklady na pořízení lip,
z důvodu odstínění od čistírny odpadních
vod, majiteli přilehlého pozemku. Pan P.V.
mladé stromky na jaře letošního roku sám
zasadil a pěkně se o lípy po celý rok stará,
zalévá a kontroluje dřevěné opory stromků.
.J.V.

Výsledky voleb do Zastupitelstev obcí konané ve
dnech 23.9.-24.9.2022
Počet voličů zapsaných ve volebním seznamu: 138
Počet voličů a vydaných obálek: 66
Volební účast v %: 47,83
Děkujeme volební komisi slečně Adéle Spáčilové, panu
Luboši Němcovi, Vladimíru Kovaříkovi a Oldřichu Bašusovi
za bezchybný průběh voleb. Také děkujeme paní Janě
Bártové, která výborně uvařila pro naší volební komisi
v pátek večeři a v sobotu oběd.

J.V.
Volební strana č. 1 – PRO OBNOVU A ROZVOJ OBCE MRZKY
poř.číslo
Jméno a příjmení
Počet
hlasů
1
František Páv
48
2
Libor Václavík
29
3
Aleš Svoboda
26
4
Marcela Králová
36
5
Josef Vostrovský
21
Náhradník:
6
Hana Klicperová
14
Celkem hlasů: 174

ČOV v obci Mrzky

V červnu měl skončit zkušební provoz (dále ZP)
naší čistírny odpadních vod, ale byly sledovány
jiné parametry, a proto se nemohl vyhodnotit
ZP. ZP byl prodloužen do konce roku 2022 a
vzorky budou vyhodnocovány 2x měsíčně.
Doufáme, že budeme moci spustit ČOV
do trvalého provozu v lednu 2023.

J.V.

Ukliďme Česko
Obecní úřad se letos připojil k našim hasičům a
využili jsme nabídku od „MAS Pošembeří“, který
nabízel potřeby pro úklid: pár rukavic, pytle
na odpad a hlavně nám pomohl bezplatně
odvézt veškerý nasbíraný odpad. Vážím si všech,
co pomáhali s úklidem a za nás všechny jim patří
poděkování.

J.V.

Poděkování a gratulace zastupitelům

Děkujeme bývalým zastupitelům paní Janě Tůmové, Janě
Machulkové a panu Miloslavu Kolínskému za obětavou
práci, kterou doposud pro obec vykonávali a zároveň
gratulujeme nově zvoleným zastupitelům paní Marcele
Králové a pánům Františku Pávovi, Aleši Svobodovi, Pavlu
Václavíkovi a Josefu Vostrovskému, kteří chtějí nejméně
následující čtyři roky pracovat pro naší obec. Budou mít
ve svých rukou odpovědný rozvoj a hospodaření obce. Je
to práce velice důležitá, správa obce vyžaduje značnou
odbornost, zájem a nasazení. Přeji zdárné uchopení opratí
a řízení správným směrem hlavně pro blaho obce.

J.V.

Přátelské posvícenské posezení

V sobotu 24. září od 18 hod se konalo posvícenské
posezení, na které nás pozvala Hospůdka u Kubů
s SDH a Obec Mrzky. Vybíralo se dobrovolné vstupné,
které bylo použito na údržbu dětského hřiště.
Obecní úřad na tuto akci poskytl finanční
příspěvek v částce 2000 Kč. Pohoštění bylo
připraveno na výbornou a přítomní si pochutnali
na grilované kýtě. Děkujeme pořadatelům této akce.

J.V.

Mrzecká veřejná knihovna

Na podnět pana V.Ch. byla zřízena veřejná knihovna,
po vzoru okolních obcí jsme využili prostoru
v autobusové čekárně. Zdarma nám byla nabídnuta
zachovalá regálová skříň od pana P.V., kterou jsme
využili pro naši knihovnu. Velice si vážíme šikovného
skřítka, který přerovnává knihy a v čekárně udržuje
pořádek, tímto mu děkujeme.

J.V.

Pálení čarodějnic

V sobotu 30. dubna se konalo Pálení čarodějnic, které
pořádali naši hasiči u nádrže. Zdarma si každý mohl opéct
buřta na ohýnku. Čarodějné masky byly vítány. Obecní
úřad na tuto akci zaplatil buřty a chléb. Děkujeme
pořadatelům za jejich dobře odvedenou práci.

J.V.

Bazárek

V sobotu 18. prosince 2021 proběhl první vánoční
mrzecký bazárek, který se trochu vydařil, zkusíme to
ještě jednou opět 26.11.2022. Bazar byl jako komisní
prodej. Každý, kdo přinesl něco k prodeji, si sám věc
finančně ohodnotil, my jsme pouze připojili cedulku.
Někomu jsme věc vrátili zpátky a někdo měl větší radost
z vybraných peněz. Děkuji všem, kdo se akce zúčastnili
buď jako prodávající nebo kupující.

J.V.
Plzeňský mls v Tismicích

Od obce Tismice jsme dostali pozvání na oslavy Den
matek s veselou lidovou písničkou z Plzně. Oslovili jsme
místní spoluobčany a spoluobčanky, zda se chtějí přidat,
byla nabízena
i doprava. Měla jsem velkou
radost, když se mi přihlásily dvě paní. Sobotní odpoledne
jsme si báječně užili s plzeňskou folklórovou kapelou
Plzeňský mls. Zazněla niněra i vozembouch. Celý sál si pak
společně notoval staré známé lidové písničky. Kolegyně
z úřadu Tismic připravily občerstvení, tímto jim moc
děkujeme
za přípravu celé akce.

J.V.

Deskohraní

Předposlední školní den 29. června se uskutečnilo
Deskohraní. Jednalo se o hraní deskových, karetních
a kostkových her všeho druhu. Akce se zúčastnilo min
7 hráčů. Dostala jsem podnět, že by byl lepší termín
na podzim, tak to zkusíme minimálně ještě jednou.

J.V.

STATISTISTICKÉ ÚDAJE:
Rozpočtové příjmy:

rok 2020

rok 2021

z daně z příjmu FO

357 438,07

377 012,33

z daně z příjmu FO

3 586,79

25 780,70

z daně z příjmu FO

38 076,03

66 839,93

z daně z příjmu PO

286 331,27

564 038,69

z daně z DPH

756 070,33

1 260 630,76

z poplatku za KO

120 800,00

124 800,00

4 400,00

3 920,00

760,00

890,00

9 960,65

18 602,03

259 452,69

392 861,90

1 836 875,83

2 835 376,34

z poplatku ze psů
ze správních poplatků
z daně z hazardních her
z daně z nemovitých věcí

Odpady v tunách
druh odpadu
Komunální

rok 2019

rok 2020

rok 2021

kWh

Kč

2084

14681,26

4276

24973,67

18385

70486,48

14451

59879,45

14382

50882,69

16315

58612,76

4376

29210,45

579

7032,35

992

8829,75

přečerpávací stanice ČOV

celkem

174090,63

150498,23

Nabídka:

Nabízíme jednu plastovou nádobu 60 l na směsný
odpad za 1090 Kč, kterou máme na obecním úřadě.

360 176 Kč

361 024 Kč

348 015 Kč

28 605 Kč

32 561 Kč

54 638 Kč

příjem poplatků KO

112 025 Kč

121 500 Kč

124 800 Kč

6,558376

celkem doplácí obec

206 963 Kč

168 577 Kč

2,110394

2,122104

202

207

3,901708

3,690122

4,46

poplatníků
doplatek na jednoho
poplatníka

219 546 Kč
183 os/24
chat
1 200 Kč

1 025 Kč

814 Kč

0,22921

0,21298

0,269696

0,003

0,019

0,048

0,004829

0,169356

0,31624

30,37

46,69

26,27

pneumatiky

0,08

0,28

0,13

nebezpečný

0,512

0,301

0,272

plasty

2,750226

3,535633

sklo
papír a lepenkové
obaly

1,323964

kompozitní obaly

Kč

rok 2021

38,493382

jedlý olej, tuk

kWh
0001478103 Mrzky 25
OU budova
2000436624 Mrzky 25
OU vytápění
0001645259 Mrzky
1168728 VO
2000432649 Mrzky
par.1106/1 ČOV
2000533776 Mrzky

rok 2020

rok 2020

67,330611

kovy

rok 2021

Odběrné místo

rok 2019

73,276447

Velkoobjemový

PŘEHLED SPOTŘEBY - elektřiny

Vánoční mrzecký bazárek

Celkové náklady na
odpad
příjem za odměnu za
třídění

POZVÁNKA
Zveme malé i velké na podzimní
2. DESKOHRANÍ
Ve středu 26. října 2022 od 15 hod
Přijďte si zahrát deskové, karetní nebo kostkové hry.
Na své si přijdou děti i dospělí.
Těšíme se na Vás

Srdečně vás všechny zvu na
2. vánoční mrzecký bazárek, který se
uskuteční v sobotu 26. listopadu 2022
v čase od 12 – 16 hod
na
obecním úřadě Mrzky čp 25.
Máte doma pěkné věci a chcete je
někomu nabídnout a nevíte jak?
Využijte našeho vánočního bazárku.
Bazar bude jen jako komisní prodej.
Zboží, které chcete prodat, přinesete
v pátek 25.11.2022
od 14 - 17 hod nebo v sobotu
od 9 – 11 hod na obecní úřad.
Zboží řádně označíme a připojíme
cenovku, jak si věc oceníte bude jen na
Vás. Prodej těchto věcí bude od 12 – 16
hod také na obecním úřadě.
Těším se na spolupráci
Jitka Valachová

Obecní úřad

Pozvánka
Svoz nebezpečného odpadu
proběhne v sobotu dne
12.11.2022 v čase mezi 12.30 – 12.45
hod, prosíme Vás, předejte nebezpečný
odpad přímo pracovníkům odvozové
firmy. Upozornění: léky se nedávají
do nebezpečného odpadu, ale prosíme
předávat do lékáren.
Svoz velkoobjemového odpadu
proběhne v sobotu 12.11.2022 od 10
hod do 12.30 hod, bude přistaven
kontejner na návsi.

na rozsvícení vánočního stromu a
Mikulášskou nadílku
Zveme všechny malé i velké na
slavnostní rozsvícení vánočního
stromu, které se koná
v sobotu 3. 12. 2022 od 15 hod
na návsi u obecního úřadu.
Možná přijde i Mikuláš a rozdá
hodným dětem malé balíčky.

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

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

