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Úvodní slovo:

Vážení spoluobčané, jsme na sklonku tohoto roku a
již se všichni těšíme na Ježíška. Přinese nám i letos
něco
pěkného?
Opět
budeme
bez
akce
slavnostního rozsvícení vánočního stromu. Až bude
strom na svém místě, budete moci s dětmi dávat
ozdoby. Prosím hodné děti se svými maminkami,
tatínky, babičkami nebo dědy, přijďte nám pomoci
strom nazdobit. Vyfoťte svou ratolest při zdobení
vánočního stromu. Foto mi pošlete na email:

Přejeme příjemné prožití vánočních svátků
a do nového roku 2022
hodně zdraví, štěstí a úsměvů na tváři,
ať se vždy vše vydaří.
Obecní úřad Mrzky

obecmrzky@seznam.cz.

Loni děti dostávaly od úřadu knihy s věnováním,
ne všechny děti tento dárek potěšil, a tak jsme letos
pro ně nachystali adventní kalendáře, které budu
příští týden rozdávat přímo k vám domů. Přeji vám
klidný advent a užijte si vánoční svátky ve zdraví a
pohodě.

Stočné

Děkuji všem za včasné připojení na obecní kanalizaci.
Od příštího roku bude účtováno stočné dle vyplněných
a odevzdaných Smluv o odvádění odpadních vod.
První faktury budou vystaveny v březnu 2022 a podle
smlouvy budou v jedné, ve dvou nebo třech splátkách.
Stočné na rok 2022 je 42 Kč + 10 % DPH a stočné se
počítá dle směrných čísel roční spotřeby vody dle
přílohy č. 12 vyhlášky 428/2001 Sb. (na jednu osobu
tj 35 m3 za rok). Výpočet je 35 m3 x 42 Kč + 10 % DPH
= 1617 Kč/os/rok.

F. Páv

Nová OZV č. 1/2021 o odpadech

Od
příštího
roku
budeme
vybírat
poplatek
za komunální odpad dle kapacity nádoby, kterou
budete mít u své nemovitosti. Změnil se nám zákon
o odpadech a už nelze vybírat poplatek za KO jako
doposud, ale není na tom nic složitého. Jedná se
o možnost vybrat si nádobu dle vyprodukovaného
odpadu dle zkušeností z minulých let. Nádoby budou
zpoplatněny dle kapacity.
Velikost 60 l bude moci sloužit pouze 1-2 osobám, 120 l
do max 5 osob, 240 l do max 8 osob. Svozy budou
probíhat jednou za čtrnáct dní stejně jako v tomto
roce. Účelem této změny je vyprodukovat méně
směsného komunálního odpadu a tím pádem více
třídit. Částka za litr je 0,61 Kč.

60 l ……..36,6 Kč x 26 vývozů = 950 Kč / rok
120 l…….73,2 Kč x 26 vývozů = 1900 Kč / rok
240 l…...146,4 Kč x 26 vývozů = 3800 Kč / rok
Mimořádný vývoz: 120 l (pytel) = 75 Kč

Každý majitel nemovitosti dostane formulář Ohlášku
Článeky do Mrzkovin poskytl v září 2021 pan Vostrovský:
na odpady, ve které uvede všechny osoby v domě a
výběr velikosti nádoby, podle které bude od 1.1.2022
za komunální odpad platit. Poplatek za psa zůstává
beze změny tj. 40 Kč za jednoho psa a 120 Kč za každého
dalšího psa. Splatnost poplatků je do 31.1.2022.
F. Páv

Jitka Valachová
Milostivé léto

Milostivé léto je pomoc určená všem, kteří mají
soudní exekuce u veřejnoprávních institucích tj.
např. obce, zdravotní pojišťovny, nemocnice,
dopravního podniku, technických služeb obcí a
měst, ČEZ.
Tímto se nabízí lidem jedinečná šance, aby se
ze svých dluhů vymanili. Projekt odstartoval
od 28.října 2021 a je až do 28. ledna 2022. V této
době lze využít výzvu k zaplacení pouze jistiny
(základní nesplacenou částku, kterou dlužíte), a
k tomu 908 Kč (poplatek + DPH) exekutorovi
za ukončení exekuce a budou vám odpuštěny
veškeré úroky, poplatky advokátům či penále. Stačí
poslat exekutorovi doporučený dopis, ve kterém
jej požádáte o vyčíslení dosud nesplacené jistiny a
zároveň jej informujete, že využíváte Milostivé léto.
Jste v exekuci a nevíte si rady, můžete přijít
na obecní úřad a ráda Vám s tím pomohu.
Více na www.exekuceinfo.cz
J.V.

Nabídka dalších nádob

Na úřadě máme ještě hodně žlutých a modrých
popelnic. Pokud byste využili další nádobu na
tříděný odpad, přijďte si na úřad a bude Vám
vydána dle výběru. Jinak do konce roku budou
odstraněny velké kontejnery s kapacitou 1100 L
na plast a papír u nádrže.

J.V.

Příspěvek do Mrzkovin poskytl v září 2021 pan Vostrovský:
Topná sezóna

Tak nám skončila sezóna motorových kos
a sekaček. O víkendu mohu po zahradě
vyrazit bez tlumičů hluku. Místo sluchátek
nasazuji respirátor, je-li špatný tlak, tak
kouř od sousedů se po dobu zatápění až
dvou hodin, krásně line krajinou. Mám
na to už i čuch, poznám, kdo čím topí.
Jeden topí botami a vším co dům dá.
Druhý nehořlavým uhlím. Třetí se snaží
bez výsledku. Prostě žiji v Bermudském
trojúhelníku. Bůh žehnej tepelným
čerpadlům.
J. Vostrovský

Chodník

Po kanalizaci nám zůstal chodník kolem hlavní silnici
v provizorním stavu. Dá se po něm jít opatrnou chůzí, ale
nemá to význam. Každých 20 metrů na něm stojí osobní auto,
někde ne jenom jedno vozidlo, které patří k přilehlé
nemovitosti. Otázka: Má cenu investovat do nového
chodníku peníze pro parkování aut?
J. Vostrovský
Odpověď obecního úřadu: Pane Vostrovský, máte
pravdu, že na chodníku stojí někdy opravdu hodně aut, které
brání v chůzi po něm. Se stavbou kanalizace jsme dosáhli
finančně jen na toto provizorní řešení s pěknými obrubníky
a udusanou šotolinou. V budoucnu se budeme snažit o lepší
povrch a vyzýváme majitele přilehlých nemovitostí
o parkování na svém pozemku, a ne na chodníku.
F. Páv

Přátelské posvícenské posezení

V sobotu 11. září od 18 hod se konalo posvícenské
posezení, na které nás pozval sbor dobrovolných
hasičů obce Mrzky. Vybíralo se dobrovolné vstupné,
které bylo použito na údržbu dětského hřiště. Obecní
úřad na tuto akci poskytl finanční příspěvek v částce
3000 Kč. Pohoštění bylo připraveno na výbornou a
přítomní si pochutnali na grilované kýtě. Děkuji
slečně Votýpkové za zaslané foto.

J.V.
Den otevřených dveří ČOV

Dne 18.8.2021 se konal slavnostní den otevřených
dveří čistírny odpadních vod. Odborného výkladu se
ujal pan starosta a také pomohl pan Pavel Frank (TDI
firma CZ Solar). Trpělivě odpovídali na zvídavé otázky.
Návštěvníci se dozvěděli, jak probíhá čistící proces
odpadních vod. Na každého čekala grilovaná kýta a
sladkou tečkou na závěr byl domácí švestkový koláč.

J.V.

Vylos.
číslo

Výsledky do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
konané ve dnech 8.10.-9.10.2021
Počet voličů zapsaných ve volebním seznamu: 138 + 1
voličský průkaz
Počet voličů a vydaných obálek: 92
Volební účast v %: 66,19
Děkujeme volební komisi paní Marcele Králové, slečně
Adéle Spáčilové, panu Luboši Němcovi a panu
Vladimíru Kovaříkovi za bezchybný průběh voleb. Také
děkujeme paní Janě Bártové, která výborně uvařila
pro naší volební komisi.

J.V.

Název strany

1
Strana zelených
2
Švýcarská demokracie
4
Svoboda a př. demokracie (SPD)
5
Česká str. sociálně demokrat.
8
Trikolora Svobodní Soukromníci
12
Přísaha Roberta Šlachty
13
SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09
17
PIRÁTI a STAROSTOVÉ
18
Komunistická str. Čech a Moravy
20
ANO
Celkem hlasů:

Počet
hlasů

1
1
14
3
1
10
20
14
3
25
92

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

