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Zmrtvýchvstání mratínského křížku
Stával osamocený v polích už od dávných dob, obyčejný pískovcový kámen, možná na něm bývalo i něco vyryto, a v něm
zasazen železný kříž. Zub času a povětrnostní vlivy vykonaly
své, k tomu se časem přidala i nenechavá ruka a křížek zmizel.
Jen kámen na svém místě zůstal. Ti dříve narození o něm věděli, ale proč tam byl, si už nikdo z nich nepamatoval. Při stavbě
cyklostezky se kámen opět objevil a byl odsouzen spolu s ostatním odpadem k vyvezení na zavážku. Bylo nám líto ho jen tak
zlikvidovat, proto jsme se pokusili o jeho záchranu. Dopravili
jsme ho do bezpečí, kde si musel nějaký ten čas na svou chvíli
počkat. Ale dočkal se.
Mohlo to být loni touto dobou. Byli jsme rozhodnuti, že křížek obnovíme, ale chyběl nám kříž. To, co bylo na trhu, bylo
buď dost honosné, nebo až příliš moderní, což by se na prostý
venkovský kříž nehodilo. Obrátili jsme se na Muzeum v Brandýse nad Labem, následně na Památkový ústav středních Čech,
když náhoda zapracovala. Dostali jsme typ, že obci Dřísy křížek
přebývá, neboť dočasně sloužil jako náhrada za sochu, která se
restaurovala a nyní se vrací zpět na své místo a pro křížek nemají jiné uplatnění. Byl to křížek, který přesně odpovídal našim
představám a rozměrově odpovídal úchytu, který nám spolu s
kamenem zbyl. S žádostí o přenechání či prodání křížku jsme se

obrátili na paní starostku a zastupitelstvo obce Dřísy, které nám
nakonec křížek darovalo.
Pak už věci nabraly rychlý spád. Manželé Korbelovi, kteří
se restaurováním sakrálních památek dlouhodobě zabývají, dali
návrh k posouzení v několika variantách, protože nikde jsme
se nedopátrali, jak byl křížek vysoký. Jakmile jsme se rozhodli
pro konkrétní variantu, manželé Korbelovi si zbylý zachráněný
kámen odvezli, očistili a nakonzervovali. Totéž čekalo i křížek,
ten je nyní skoro k nepoznání, jako nový a určitě je ještě krásnější. Snad nejvíce překvapivé je to, že litinový kříž do kamene
úplně přesně zapadl.
V místě, kde asi původní křížek stával, bylo zapotřebí udělat přesně na míru betonový základ s kamenným podstavcem,
na kterém je kámen s křížkem umístěn. Křížek se vrátil na své
místo přesně na Velký pátek. Nakonec ještě zbývalo vydláždit
místo pro dvě lavičky. A jak vše dopadlo, posuďte sami.
Teprve nyní se k nám dostala zajímavá informace, proč vůbec v polích křížek stál. Ale o tom až příště.
			

Ing. J. Falek a J. Jiráková

Jaro v přírodě
Přichází opět jaro, na které se většina lidí těší a příjemné počasí naláká větší množství lidí na procházky do přírody. Měli
bychom si být vědomi, že v přírodě nejsme doma, jsme tam na
návštěvě. Má tam však svůj domov řada zvířat. V jarním období
se také rodí největší část mláďat. Myslivci a ochránci přírody se
snaží šířit osvětu, jak se k nedávno narozeným tvorečkům chovat, přesto je v naší republice každoročně „zachráněno“ kolem
1500 „opuštěných“ mláďat, které lidé přinesou domů a následně
do záchranných stanic živočichů. A kolik se jich asi do záchranné stanice ani nedostane…?
Proto bychom měli vědět, a důrazně o tom poučit své děti,
že mláďata celé řady živočichů jejich matky v prvních týdnech
života odkládají samostatně do porostů a chodí je jen několikrát denně nakojit. Přikrčený zajíček nebo nehybně ležící srnče
tedy nejsou opuštěné, ale pouze odložené svou matkou, která je
vždy nedaleko, spoléhá na ochranné zbarvení mláděte, a svého
potomka nechce vystavit většímu nebezpečí přílišnou blízkostí
svého tělesného pachu. Po několika týdnech už je srnče schopné poměrně rychle následovat matku a zajíček dokáže před nebezpečím rychle utíkat a schovat se v jiném krytu. Smrtelným
nebezpečím pro mládě není jen jeho odnesení z místa nálezu,
ale i pouhé pohlazení, které na něj přenese lidský pach a může
odradit matku od dalšího krmení. Měli bychom si být také vědomi, že třeba zaječka má mláďata až pětkrát do roka a můžeme se
s nimi setkat v mírné zimě již od ledna a běžně až do konce září.
Zvláštní důraz je třeba klást na existující zákaz volného pobíhání psů v přírodě. I ten nejpřítulnější domácí psí mazlíček totiž
stále zůstává šelmou a navíc může třeba i nevědomky šlápnout
do hnízda na zemi hnízdícím pěvcům, jako jsou skřivani nebo
strnadi, a v jediném okamžiku tak zničit dlouhodobou snahu rodičovského páru o vyvedení nové generace. Polního ptactva u
nás přitom v posledních desetiletích dramaticky ubylo a každé
hnízdo má pro budoucnost těchto druhů stále větší a větší cenu.
Jistě bychom nechtěli, aby naši vnuci a pravnuci už skřivánka v
polích nikdy zpívat neslyšeli…

MratíNoviny

Velké ztráty a utrpení, které způsobují volně pobíhající psi na
zvěři, jsou varující a drastické. Pohyb lidí mimo cesty, zejména
se psy, stresuje zvěř a nutí ji přebíhat z místa na místo. V zimním
období to např. u srnčí zvěře často vyvolá zápaly plic s následným strádáním a úhynem. Bohužel ani v naší obci a jejím okolí
nejsou takové případy vzácné. Naposledy kontaktovala myslivce mratínská policie v pátek 9. března letošního roku, kdy hledalo spásu před útokem psa (nebo psů) loňské srnče až uprostřed
obce. Myslivci už mohli jen ukončit utrpení jinak zdravého a
silného srnčete, ze kterého pes vytrhal kusy masa po celém těle.
Přiložená fotografie této srnečky je drastická, ale snad poslouží
jako důkaz oprávněnosti výše uvedených řádků.
								
								
				
Ing. Pavel Černý
			
Myslivecké sdružení Sluhy, z.s.

(Z důvodu vysoké míry devastace srnčete byla fotografie upravena do negativu.
Ti, kdo chtějí, si fotografii přefiltrují do pozitivu.)

Děti se seznamovaly s knížkami a obecní knihovnou
Ve středu 21.3. navštívily děti místní knihovnu. Paní Mendlová se o ně postarala naprosto pohádkově. Na začátek nás seznámila s řádem knihovny, poté
s postupem zápisu a hledáním knih. Děti měly připravené otázky, na které paní
knihovnice pohotově odpověděla. Také jsme se dozvěděli, že pokud budete vyřazovat nějakou knihu, můžeme ji sem odnést, aby si ji mohl půjčit další čtenář.
Díky této srdečné osobě nám tam bylo báječně, že se nám ani nechtělo odejít.
Do školky jsme si odnesli pohádky na čtení a každé dítko dostalo na rozloučenou bonbonek a perníček, který si snědlo po odpolední svačince. Za všechny ze
školky posíláme velké PODĚKOVÁNÍ všem, kteří tento program umožnili a
především velký DÍK patří paní Mendlové.
MŠ Filipínek
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Vážení občané,
co se vše stalo od posledního vydání Mratínovin. Bylo toho
celkem dost. Jednak jsme přetrpěli několik odstávek vody. Ve
zdraví jsme přežili Velikonoce, i počasí celkem vyšlo. Na Velký
pátek před Velikonocemi se podařilo dokončit opravu bývalého
křížku na stezce na severní straně Mratína. No a konečně snad přišlo jaro, i když to nevylučuje, jak bývá zvykem, přízemní mrazíky.

ručený dopis. Může se stát, že někdo zapomene, ale tento jev se
opakuje každý rok a převážně se jedná o ty samé občany.
Víceúčelové hřiště
Objednávání víceúčelového hřiště v r. 2018 je možno na novém telefonním čísle: 720 555 246, pan Václav Meliš.
Dětské hřiště
Dětské hřiště je určeno pouze pro děti do 15-let. Je nepřípustné,
aby zejména na houpačkách se houpal někdo z rodičů s dítětem na
klíně. Hrací prvky na to totiž nejsou stavěné. Revize a údržba nás
ročně stojí několik desítek tisíc Kč.

Vodovod
Jak jsem psal v úvodu, přetrpěli jsme v předchozím měsíci
2 odstávky vody. Příčinou byla skutečnost, že jsme potřebovali
opravit jednu malou konkrétní část potrubí a stalo se, že některá
šoupata po 25 letech provozu nešla zavřít úplně nebo vůbec. Proto
bylo potřeba odstavit celou obec. Výměna šoupat bude postupně ještě pokračovat, ale to případné odstávky nebudou plošně po
celém Mratíně, ale jen v některých ulicích. Možná nás čeká ještě
jedna větší odstávka, musíme ještě prověřit hlavní šoupě na začátku Líbeznické ulice. Pokud se jeho špatný stav potvrdí, budeme
muset odstavit ještě jednou celou obec. Tady v tomto místě není
možné vodu pustit jiným směrem, šoupě je na hlavním řadu pro
zásobování celé obce. Pokud k tomu dojde, budou občané včas
informováni rozhlasem.
Ještě jednou připomenu, od 1.4.2018 došlo k zvýšení vodného
o 3,80 Kč/m3 včetně DPH v důsledku skokového zvýšení ze strany Středočeských vodáren, a.s. na konci roku 2017. Celková cena
vodného od 1.4.2018 je 41.13 Kč/m3 včetně DPH.

Upozornění
Kouření na víceúčelovém, plážovém a dětském hřišti je zákonem zakázáno. Prosím vyvarujte se toho.
Různé
Na jiném místě Mratínovin píše naše kronikářka paní Jana Jiráková o obnovení křížku na Mratínské stezce. Musím ale říci, že je
skromná. Byl to právě její manžel, pan Zdeněk Jirák, který před
lety zachránil část podstavce původního křížku. Zmínil se nám o
tom před necelými dvěma roky, že část podstavce historického
křížku má uschovanou doma. Jak článek popisuje, největší problém bylo obstarat vlastní kříž, který by svojí velikostí, tvarem a
vzhledem odpovídal tomu původnímu. Rok jsme probírali různé
webové stránky, konzultovali s brandýským muzeem a odbornými
pracovníky. Úplná náhoda byla, že jsme se dostali k informaci o
nevyužitém kříži v obci Dřísy, tak jak je v článku popisováno. Pak
už šlo vše jako na drátkách. Ale chci se vrátit na začátek tohoto
odstavce. Chci poděkovat panu Zdeňkovi Jirákovi, že zachránil
historickou část pískovcového podstavce a upozornil nás na tuto
skutečnost, a navíc se aktivně podílel při určení umístění a výšce
vlastního křížku. Ona, alespoň v současné době k tomu není žádná
dokumentace, žádný záznam či fotografie. Tak ještě jednou, pane
Jiráku, díky za celou obec. Chci ještě upozornit, že při akci Vítání
prázdnin, která se uskuteční v neděli 24. června 2018 chceme, aby
místní farář křížek vysvětil. Budeme mít totiž k dispozici výletní
vláček, který zejména starší občany doveze až na místo. Blíže o
tom bude psáno v pozvánce na samotnou akci v květnu a červnu.
Slýcháme občas z televize či rádia, že tu či jinde se ztratil člověk, a je jedno, zda to bylo dítě či senior. Vzhledem k tomu, že se
nás to přímo netýká, tak ta informace proletí kolem nás, aniž by
se nad tím člověk nějak zamyslel, někdo si možná povzdechne a
řekne, že je to hrozné. Když se to ale stane v blízkém okolí a člověk je do toho nějak zatažen, vnímá to úplně jinak. Zrovna v době,
kdy píši tento příspěvek, však taková situace nastala v sousední
obci Měšice. V úterý ráno 10.4.2018 se ztratil místní občan-senior.
Byl dokonce povolán vrtulník s termovizí, když do Měšic dorazila
hláška, že dotyčný se snad pohybuje mezi třeboradickou teplárnou a Globusem. Hned vyrazilo auto a potvrdili skutečnost, že
se jedná o pohřešovanou osobu. Dopadlo to tedy dobře. Akce se
zúčastnila také naše obecní policie pod vedení a velkého přispění
naší Bc. Ludmily Žembery, za což ji tímto velice děkuji.		
Ale hned druhý den ráno, tedy ve středu 11.4.2018 se znova
ozvala Policie ČR, s žádostí o pomoc, neboť se ztratil z měšické
nemocnice jiný senior. Tak opět další hledání. Do uzávěrky tohoto příspěvku mi nepřišla žádná potěšující zpráva o jeho nalezení.
Bohužel.

Rozhlas
Jako každá nová věc, chvíli trvá, než se zaběhne. Nějaký čas
jsme zápasili s drobnými neduhy nového rozhlasu, vysvětlovali občanům, že při zavřeném okně hlášení většinou není slyšet,
pokud dům není hned vedle vysílacího místa a že je potřeba si
pootevřít okno, popř. vyjít ven. Chvíli nám také trvalo naučit se
ovládání a hlavně programování. Nový rozhlas totiž umožňuje
předem relaci připravit, tj. poskládat hudbu i řeč, a nastavit dny a
časy vysílání. V tomto směru nám to usnadnilo vlastní vysílání, že
při každé relaci nemusíme být na Obecním úřadě.
Obdrželi jsme i několik připomínek k vlastní hudbě. Spolu se
softwarem jsme obdrželi i nahrávky hudebního repertoáru, který
nepodléhá Ochrannému svazu autorskému. Také se nám současná
hudební produkce nelíbí, ale nechceme platit skoro 2 desítky tisíc
Kč jako poplatek za počet reproduktorů bez ohledu na to, co hrajeme jak dlouho a kolikrát to hrajeme. Sháníme další nahrávky,
které poplatkům nepodléhají, ale většinou jsou to krajové instrumentálky, které se nám většinou vůbec nelíbí. K tomu ale ještě
máme technický požadavek, aby úvodní hudba byla tak 2-3 minuty dlouhá, aby občané měli dostatek času při zaslechnutí prvních
tónů dojít k oknu či ven, a pak ještě nějakou skladbu v délce cca
20-25 sekund jako prodleva mezi opakujícím se hlášení. Chceme
taky nějakou vlastní znělku, ale zatím nebyl čas. A těch hudebních
produkcí by mělo být několik, abychom celý rok neposlouchali
stejné znělky, abychom je mohli střídat. Musíme to ještě chvíli
vydržet.
Poplatky za komunální odpad a psy
Podle místní obecně závazné vyhlášky se mají tyto poplatky
zaplatit do konce března. Bohužel je řada občanů, která i přes výzvy v novinách a následné písemné urgence nereagují. Nás to stojí
mnoho energie, času i finančních prostředků za doporučené dopisy a došla nám už trpělivost. Proto letos chceme využít možnosti
příslušného zákona, který nám umožňuje tento poplatek zvýšit až
na trojnásobek původní částky. Od května začneme vybírat dvojnásobek této částky a od června trojnásobek. Není to populární,
ale nechceme vyhazovat zbytečně po cca 50,- Kč za každý dopo-
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Ing. Jiří Falek			
starosta obce

Den záchranářů v Mateřské školce Filipínek
Ve středu 28.3. bylo před místní tělocvičnou hned několik policejních vozů. Příčinou nebyla žádná nehoda, ale beseda pro
žáčky MŠ Filipínek. Celou akci připravila místní policie v zastoupení paní Bc.L.Žembery, která vše zábavně moderovala.
Děti se ani chvilinku nenudily. Představilo se jim 10 zástupců
důležitých povolání. Konkrétně:
VETERINÁRNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - PET - MEDIC
Ivana Bidlová Janků, Jiří Bidlo
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA STŘEDOČESKÉHO KRAJE
Bc. Michaela Žembery, DiS.
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT ČR
por. Mgr. Lucie Hanousková
OBECNÍ POLICIE LÍBEZNICE
Velitel OP Rudolf Sedlák
Strážník OP Bc. Jiří VACEK
OBECNÍ POLICIE MĚŠICE
Velitel OP Bc. Renata Kovaczová
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VELEŇ
Helena Bílková, DiS.
Lubomír Šiller
CANISTERAPIE - PEJSCI
FENKY = HANIČKA A CECILKA
PEJSEK = HOUBA
Děti se tak dozvěděly, jakou uniformu mají jednotlivé profese,
co mají na starost, kdy se na ně můžeme obrátit a co vlastně
jejich povolání obnáší. Dozvěděli jsme se to, že i zvířátka mají
svou záchranku. A zopakovali jsme si pravidla pro chodce. Na
závěr naši žáčci obdrželi dárečky v podobě vstupenek na chovatelský veletrh, balónky, příručku první pomoci, reflexní pásky a
pexeso s dopravními značkami do školky (pomůcka k výuce dopravní výchovy). Nechybělo ani pomazlení s pejsky, vyzkoušení
neprůstřelné vesty a podržení zbraně. Děti odcházely obohacené
o spoustu informací, především o zážitek ze společně stráveného dopoledne s opravdovými hrdiny. Rádi bychom touto cestou
upřímně poděkovali hlavním hostům, že si udělali chvilku, aby
tímto způsobem udělali radost nejmenším občánkům. Dále děkujeme všem, kteří tuto akci umožnili a největší DÍK patří paní
Bc.Ludmile Žembery za perfektní akci od začátku až do konce.
				
MŠ Filipínek
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Maškarní průvod 2018

ne 10. března 2018 opět ožila staročeská lidová tradice a
také starý, ale dobrý zvyk venkova „Maškarní průvod“,
který pořádala Obec Baráčníků Mratín.
Na seřadišti u sokolovny ještě před průvodem hrála a zpívala
„Toulavá kapela“ pana Josefa Janouška pro radost a dobrou náladu přicházejících maskovaných osob a ostatních účastníků veselého průvodu. Přátelské a srdečné přivítání bylo od vedoucího
průvodu, který převzal od pana starosty symbolický klíč od naší
vesnice. Tímto aktem se mohl početný průvod vydat na dlouhou
a veselou cestu ulicemi Mratína. Jen pro Obecní policii začal
nelehký a zodpovědný úkol, zajistit pro každého především bezpečnost při průchodu po hlavní silnici.
Do čela průvodu patří masky medvědů s medvědářem, kominík pro štěstí a správný hudební doprovod. Pokračovaly další
postavy oblečené do nápaditých převleků v pěkném provedení,
tak jako u velké vodnické a rybářské rodiny od našeho rybníka.
Novinkou a velkým oživením průvodu byla účast dvou četníků Čendy a Arazima z místní Četnické a pátrací stanice. Jestli
pátrali, nevíme, ale rozhodně se zaměřili na provinilé osoby a
udělovali pokutu snad za vše, co je napadlo. Pokutě jim neunikl
ani rychtář BO a zaplatil za nedovolené opuštění naší vesnice.
Každý si vyslechl i důrazné napomenutí, aby se nedovolený čin
už neopakoval, jinak by hrozila separace na četnické stanici. V
průvodu se nedala přehlédnout ženská postava s velkým kufrem, která se podobala známé osobě – paní Angele. Přivedla dvě
uprchlice ze Sýrie zahalené v černém oděvu a rouškou přes obličej. Snad nám paní Angela chtěla doplnit stav uprchlíků podle
dané kvóty. Nikdo neměl k návštěvě výhrady, také proč, z jejich
kufru dostal zájemce vždy pohárek dobrého pití. Je i možné, že
později doplní tato trojice naši baráčnickou matriku.

MratíNoviny

Toulavá kapela se zastavila a zahrála v každé ulici, pojízdný
gril a kmitající dvojice obsluhy nabízela grilované pochoutky a
nápoje. Vozíky na ruční pohon obsluhovaly berušky a kamarád
Ferda nabízel velké koláče a další sladké i slané pečivo přímo
v průvodu. Maškarní průvod, příjemná procházka za pěkného
počasí, možnost chutného občerstvení a velmi dobrý hudební
doprovod, to vše se ukončilo před restaurací „Na hřišti“.
Zastřelen byl jeden medvěd, oplakán všemi maskami a vrácen
symbolický klíč panu starostovi do úschovy na příští rok. Vedoucí průvodu srdečně poděkoval všem maskám a účastníkům
průvodu za velmi početnou účast a podporu našemu baráčnickému spolku.
Konšelstvo OB Mratín děkuje tetičkám a sousedům za jejich
velkou pomoc při přípravě této kulturní a společenské akce.
Naše velké poděkování patří OÚ Mratín, Obecní policii, členům místních spolků, účinkujícím maskám, spoluobčanům, příznivcům a dětem za podporu a pomoc a také za finanční příspěvek do obecní truhlice. Velmi nás těší Váš veliký zájem o tuto
akci. Máme velkou radost, že dokážete využít tuto příležitost k
setkání se sousedy, přáteli, kamarády a vzájemně se nejen pobavit, ale také srdečně pozdravit. Stále žije dobrý zvyk venkova,
který platí i mezi hodnými lidmi u nás v Mratíně.
Za konšelstvo OB Mratín
Marie Beseová
syndička

foto: Lucie Plačková
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Česká obec Baráčníků Mratín
13:15
14:00

Vítání hostů slavnostního průvodu U Sokolského hřiště
Slavnostní průvod obcí

Zakončením je sousedské, přátelské posezení v areálu sportoviště
a programem pro děti. Své kulturní vystoupení předvedou
děti MŠ Mratín a mažoretky.

19:00 - 01:00 POUŤOVÁ VESELICE
Pro všechny účastníky bude zajištěno občerstvení v areálu sportoviště.
Hudbou i zpěvem budou doprovázet kapely

Vysočinka a ROŽMITÁLSKÁ VENKOVANKA

9. ČERVNA 2018
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