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Mratínské prázdniny patří dětem i dospělým

Každoročně se všichni na prázdniny těší, ať již děti školou povinné, tak studenti a nakonec i dospělí, kteří si v tomto období
dopřávají zaslouženou dovolenou, aby si odpočinuli od každodenních pracovních povinností. Poslední dny před prázdninami
se pro děti neuvěřitelně vlečou. To je povzdechů – už aby byly
prázdniny! A prázdniny se v naší obci sluší už tradičně jaksepatří
přivítat.
Jako každý rok bylo pro děti připraveno v zámeckém areálu několik atrakcí. Ještě před tím však bylo vedením obce zorganizováno vysvěcení obnoveného křížku v polích u cyklostezky.
Kdo se chtěl tohoto aktu zúčastnit, mohl přijít, kdo nemohl přijít,
mohl se dovézt vláčkem. A pro ty, kteří se nemohli zúčastnit
vůbec z jakéhokoli důvodu, alespoň několik fotografií z této
události. Křížek vysvětil P. Jan Houkal, farář Římskokatolické
farnosti u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze na Náměstí
Jiřího z Poděbrad, který byl v nedávné minulosti farářem v naší
farnosti. Dále se akce zúčastnili ti, kteří se na obnovení křížku

podíleli, restaurátoři manželé Korbelovi, paní starostka a pan
místostarosta obce Dřísy, od kterých jsme křížek dostali darem.
Početná byla skupina rodiny Husákovy, kteří obnovení a vysvěcení křížku vnímali velmi pozitivně.
Přesto, že počasí nadcházející léta bylo velmi teplé, v tento den
tomu tak nebylo a děti přišly o hasičskou pěnu. I tak si ale odpoledne náležitě užily. Velký řetízkový kolotoč a tradiční červený
vláček se skoro nezastavily. A co teprve autodrom, to bylo něco!
Děti se také řádně proskočily a zazpívaly s Fešákem Pínou, ten
opět dokázal děti na dlouhou chvíli zaujmout.
Teď jen, aby prázdniny trvaly ještě hodně dlouho!
				

J. Jiráková, kronikářka.
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Informace k dopisu České pošty, s.p. o jejich otevíracích hodinách
Vážení občané,
ke zveřejněnému dopisu České pošty uvádím ještě takovou
„drobnost“. V dopise se píše, že po vzájemné dohodě se mnou
se upravila otevírací doba.
Já jsem se s nikým nedohadoval. Vzal jsem to pouze na vědomí
s tím, že je to provozní záležitost pošty, pokud to prospěje k zajištění poštovních služeb ve spádovém okruhu mratínské pošty.
Skutečnost je ale jiná. Česká pošta má problém pro naši oblast
sehnat doručovatelky ale i pracovnice na střídání za přepážkou.
Aby si občané mohli vyzvednout svoji poštu, tak prodloužili
provozní dobu v pondělí a ve středu až do 19:00 hodin. O to
zase musely posunout v ty samé dny ranní začátky. Mohu se
domnívat, že pokud by si Česká pošta pracovní dobu neupravila,
asi by pošta musela snížit provozní hodiny.
Touto úpravou jim pravděpodobně bude na provoz za přepážkou
stačit pouze jedna pracovnice.
Den

		
Provoz. doba v Mratíně 		
							

Pátek
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Pondělí
Středa

24.8.2018		
27.8.2018		
28.8.2018		
29.8.2018		
30.8.2018		
31.8.2018		
3.9.2018		
4.9.2018		

8 – 11				
zavřeno				
zavřeno				
zavřeno				
zavřeno				
zavřeno				
zavřeno				
otevřeno				

Poštovní služby budou ve stejném rozsahu poskytovány občanům i nadále s tím, že Česká pošta zde v Mratíně končí k
31.8.2018 a od 4.9.2018 bude tytéž služby ve stejném rozsahu
poskytovat Pošta Partner, která bude poskytovat poštovní služby
v plném rozsahu jako Česká pošta. Poštu Partner povede jedna ze stávajících pracovnic za přepážkou. Otevírací hodiny by
měly být stejné jako po 1.8.2018. Aby se mohla celá pobočka
předělat, bude poslední týden v srpnu pošta v Mratíně zavřena.
Nedoručené zásilky, poštu a důchody bude možné vyzvednout v
tomto týdnu na poště v Měšicích.
Těsně před uzávěrkou novin přišla od České pošty, s.p. ještě informace o uzavření pobočky České pošty, s.p. v Mratíně s přesným harmonogramem:

Provoz. doba v Měšicích 				
pro spádové obce pošty Mratín

---------			
8 – 18				
8 – 18			
8 – 18			
8 – 18				
8 – 18			
8 – 18				
---------

Provozní dobu pobočky České pošty s.p. v Mratíně od 1.8.2018 do 23.8.2018
a následně provozní doba Pošty Partner v Mratíně od 4.9.2018 je:
Pondělí 11 – 19										
Úterý
8 – 16									
Středa 11 – 19									
Čtvrtek 8 – 16										
Pátek
8 – 13
								
Ing. Jiří Falek						
								
starosta obce

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek opět
prodává slepičky typu Tetra hnědá a
Dominant ve všech barvách
z našeho chovu.
Stáří 14 - 19 týdnů.
Cena 159-195,- Kč/ ks.
Prodej se uskuteční:
13. srpna, 2. října
a 5. listopadu 2018
Mratín – u rest. Sokol - 15.05 hod.
Při prodeji slepiček
výkup králičích kožek
cena dle poptávky.
Informace : Po-Pá 9.00 – 16.00 hod.
tel. 601576270, 728605840

Vítání občánků
Vážení rodiče novorozenců, je již tradicí, že naše obec pořádá pro své malé
občánky slavnostní přivítání do života.					
Rádi bychom s Vaším souhlasem pozvali i nového člena Vaší rodiny.		
Slavnostní vítání občánků bude probíhat v sobotu 22.09.2018 od 15:00 hod. v
kapli sv. Michaela Archanděla v Mratíně.					
Podmínkou je, že děťátko je trvale přihlášeno k pobytu v naší obci.
Pokud máte o tuto slavnostní chvilku zájem, spojte se s námi.
Osobně: kancelář Obecního úřadu Mratín, Kostelecká 131, 250 63 Mratín
pondělí až pátek od 8:00 - 12:00 h a pondělí a středa ještě od 17:00 - 19:00 h.
Telefonicky: 326 981 973, e-mail: obec@mratin.cz
Vzhledem k tomu, že podle zákona o ochranně osobních údajů platného od
25. května 2018 nemůžeme rodiče oslovovat přímo, žádáme rodiče, zákonné
zástupce dětí, kteří mají zájem, nebo potvrdili účast na slavnostní akci „Vítání
občánků“, aby se dostavili do kanceláře Obecního úřadu Mratín, Kostelecká
131, Mratín, a to z důvodu vyjádření se k „Souhlasu se zpracováním osobních
údajů“. 			
						
Ing. Jiří Falek		
						
starosta obce
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Vážení občané,
Ještě před nedávnem jsme poslední neděli v červnu vítali
prázdniny a najednou jsme v jejich polovině. Program jsme připravovali 5 měsíců dopředu, ale nakonec nás trochu zradilo počasí. Bylo chladno, tak jsme odvolali hasičskou pěnu. Za to se ale
podařilo prodloužit provoz ostatních atrakcí až do 18 hodin. Děti
si atrakcí užily až dost.
Takovou změnou zábavného odpoledne bylo vysvěcení obnoveného křížku v polích. Ze strany vedení obce jsme vysvěcení
obnoveného křížku nebrali jako jeden z bodů programu, ale jako
společenský akt. To, že to bylo ve stejný termín, bylo dáno tím,
že jsme chtěli využít výletního vláčku, který na místo v polích
za obcí dovezl především starší obyvatele. Někdo tomu třeba
nepřikládá takovou důležitost, ale jsem toho názoru, že nemáme
zapomínat na naše předky, na jejich odkaz. Je to i také poselství
budoucím generacím, že naši předkové tady byli, žili, pracovali, ale i umírali. Již T.G. Masaryk, náš první prezident, ve svých
myšlenkách uváděl, že obce a jejich společenství občanů jsou základním pilířem státu a jeho fungování. Proto jsem hrdý na to, že
v obci máme již po desetiletí 2 spolky, a to Obec Baráčníků a TJ
Sokol, a z novodobých spolků fotbalisty a Agenturu pro Mratín.
Každá organizace má jinou činnost a dohromady to svým způsobem určuje život v obci.
Další událostí, která rozvlnila poklidný život v obci, byl požár pole obilí hned za ulicí U Hrušky a podél bývalé vlečky až k
Měšicím. Stalo se to ve čtvrtek 5. 7.2018 kolem poledne. Podle
hasičů shořelo asi 28 ha obilí a dle jejich vyjádření příčinou bylo
samovznícení od rozbité lahve uprostřed pole. Ke zdolání rychle
se šířícího požáru bylo přivoláno i hasící letadlo, které nad pole
nalétlo celkem 2 x a vypustilo vodu především na pás stromů a
keřů podél pole. Nebezpečná byla skrytá ložiska požáru, která se
projevila nejprve v pátek 6. 7. 2018 v hromadě kompostu, kdy
opět museli hasiči přijet a hasit požár. Majitel byl požádán, aby
kompost rozhrnul. Docela překvapující bylo, když za týden, tj.
opět ve čtvrtek 12.7.2018 vítr rozfoukal na 4 místech skrytá lo-

žiska ohně v kořenech stromů a keřů a hasiči hasili opět. Od té
doby není den, aby někde v okolí nehořelo. Nepamatuji se, že by
v minulosti byla taková četnost požárů. Bohužel už velmi dlouho
nepršelo a vše je vyschlé na troud. Pak stačí nepatrný impuls a
neštěstí je hotovo.
V červnu proběhlo odečítání stavu vodoměrů a byly rozeslány faktury s vodným a stočným. Opět bylo několik domácností,
kterým unikala voda přes záchod či přes pojistný ventil bojleru
či kotle. Upozorňuji na to několikrát za rok, aby si majitelé nemovitostí občas zkontrolovali vodoměr, zda se netočí, když jsou
veškeré baterie či kohouty v domě zavřeny. Jinak se to totiž zjistit
nedá. Při takovém úniku se platí vodné i stočné a jsou to nemalé
částky, jde to i do deseti tisíců korun. Jedinou výjimkou je prokazatelný únik vody při prasknutí potrubí, kdy voda vyteče na zem
mimo kanalizaci. Musí to ale náš pracovník zdokumentovat. Proto je nutné nás zavolat ještě před opravou či úklidem, abychom
zjistili příčinu, místo havárie a vše zdokumentovali. Pokud nás
majitel pozve několik dní po havárii, kdy je vše uklizené, opravené či obložené dlažbou, tak nemůžeme uznat nárok na odpuštění
stočného.
V samostatném článku píši o nových otevíracích hodinách České pošty, s.p. od 1. srpna 2018 a změnu České pošty na Poštu
Partner od 1. září 2018.
A také nemohu nevzpomenout, že letos to bude 50 let od doby,
kdy v noci z úterý 20. srpna na středu 21. srpna 1968 začala invaze
vojsk Varšavské smlouvy do Československa. První útočná vlna
proběhla v ranních hodinách, kdy byla obsazena letiště, na která
následně začala přistávat transportní letadla s vojenskými jednotkami. Tento čin nás poznamenal na dalších 21 let.
								
			
Ing. Jiří Falek				
								
			
starosta obce

Fungování České pošty v Mratíně a okol
Když jsem psal začátkem měsíce července o změnách provozní doby České pošty, s.p. od 1.8.2018 a změně poskytovatele
poštovních služeb od 1.9.2018, netušil jsem, že během jednoho
až dvou týdnů bude plno stížností na fungování poštovních doručovatelek především v okolních obcích, i když fungování pošty
vůbec není v naší pravomoci a obec s tím nemá nic společného.
Česká pošta, s.p. má zejména ve Středočeském kraji katastrofální nedostatek pracovníků a velkou fluktuaci a vše je umocněno
dovolenými. Jistě jste to již slyšeli v rozhlase či televizi. Situace
mě donutila ještě před uzávěrkou Mratínovin napsat tento článek
a pokusit se uvést informace na správnou míru.
Oproti dřívějším dobám, kdy na poště v Mratíně byla vedoucí,
která měla pod sebou jak pracovnici na přepážce, tak i doručovatelky spadající do celého poštovního obvodu, tak situace dnes
je ale úplně jiná.
1. Pracovnice na přepážce je řadová pracovnice a spadá pod vedoucí pošty v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi a nemá nic
po stránce doručování společného s doručovateli/doručovatelkami. Případné problémy vzniklé na přepážce je nutné řešit buď s
pracovnicí za přepážkou nebo s vedoucí pošty v Brandýse nad
Labem. (Česká pošta, s.p., Riegrova 630/2, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, telefon : 954 225 001, 703 401 052)

í

řešit tam, kontakty jsou na internetu. (Depo 703, Do Čertous
2717/5, Horní Počernice, Praha, tel. 603 488 683)
3. Jediný styčný bod mezi pracovnicí za přepážkou a doručovateli je po skončení roznášky, když nepředané doporučené dopisy
či dopisy do vlastních rukou nepředají adresátům a odevzdávají
je pracovnici na přepážce.
4. Pokud chcete řešit nějaký problém a domoci se nápravy, je potřeba problém co nejpřesněji popsat (datum, hodinu, popis doručovatele nebo jeho auta) a stížnost adresovat do správných míst,
vše písemně s uvedením svého jména, příjmení, adresy a telefonu. Je také nutné mít dům označen číslem popisným a schránkou
na poštu, aby se pak zástupce pošty z problému nevyklouzl se s
dělením, že dům není označen.
Na závěr ještě pár rad. Když vidíte, že doručovatel se neobtěžoval na Vás zazvonit a jen hodil informační lístek do schránky o
uložení zásilky na poště, nemá cenu jezdit na poštu v Mratíně a u
přepážky se domáhat nápravy. Jednak pracovnice za přepážkou
nemá pracovně s doručovateli nic společného (kromě společného zaměstnavatele), mnohdy ani ho nezná, ale především nemá
ani u sebe vaši předmětnou zásilku. Tu dostane až odpoledne, až
doručovatel objede svůj obvod a nedoručené zásilky předá. (JF)

2. Doručovatelé/doručovatelky spadají pod Depo 703 v Horních
Počernicích. Případné problémy s doručováním pošty je nutné
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Pitná voda v Mratíně
Kvůli suchu jsou stále další obce nuceny vyhlašovat zákaz
zalévání zahrad a napouštění bazénů pitnou vodou. Problémy
hlásí hlavně menší obce napříč celou republikou. Průtok v mnoha řekách je na minimu či na úrovni sucha.
Mnoho studní je poloprázdných, menší vodovody nemají dostatek vody, celá řada obcí je tak nucena vyhlašovat kvůli suchu
omezení a zákazy. Týká se to mnoha obcí v celé republice.
I v Mratíně řada občanů hlásí nedostatek vody ve studních.
Co se týká obecního vodovodu, tak jsme na maximu. Žádáme
proto všechny majitele nemovitostí v Mratíně, aby omezili zalévání zahrad a nenapouštěli bazény pitnou vodou z obecního
vodovodu. Děkujeme za respektování tohoto doporučení. Věřím, že obyvatelé jsou rozumní a přistoupí k tomuto dočasnému
omezení s pochopením.
Jedním z dočasných opatření je i dočasné nepovolování podružných vodoměrů. Vzhledem k tomu, že se nám podařilo o
něco navýšit dodávky vody do obce, připravujeme asi od poloviny září nové podmínky pro povolování podružných vodoměrů. Nesmí ale trvat suché počasí. Musím ale přiznat, že nám to
dělá velké starosti. Pitná voda je drahá a je jí především málo.
Vidím, že naši legislativci v poslanecké sněmovně zase tak trochu zaspali. Na jedné straně zákon o vodovodech a kanalizacích
umožňuje za určitých podmínek zřízení podružného vodoměru,
ale to se do zákona dostalo v době, kdy voda stála pár korun
(jednociferné číslo) a bylo ji dost. A na druhé straně se dávají dotace na využití dešťové vody jako vody užitkové pro splachování WC. To ale sebou nese určité technické komplikace. Nebylo
by rozumnější dotačně podpořit nádrže pro dešťovou vodu pro
zalévání zahrad s podmínkou, že podružný vodoměr nebude při
poskytnutí dotace povolován.

Pokud bude teplé počasí bez deště ještě pokračovat, obávám
se, že budeme muset vyhlásit dočasný úplný zákaz zalévání zahrad, napouštění bazénů a mytí aut. Nerad bych, aby nastala situace, že večer budou domácnosti bez vody a budeme se moci
umýt či vykoupat až okolo půlnoci.
Že došla voda, občané pocítili ve čtvrtek 5.července 2018,
kdy hasiči svými odběry na hašení požáru úplně vyčerpali vodojem a většina obce byla bez vody. Situace se napravila až v
odpoledních hodinách.
V současné době je v obci již několik let stavební uzávěra
kvůli nedostatku pitné vody pro novou výstavbu. Udělala se řada
kroků pro zlepšení situace. Předělává se proto i územní plán, kde
došlo k omezení nové výstavby, stanovila se minimální plocha
pozemku na 700 m2, aby na plochách určených k výstavbě nebyla velká kumulace objektů a tím i obyvatel. Jedná se se s dodavateli vody o zvýšení kapacity dodávek, řešíme případný další
vodojem s tlakovou stanicí a zkoušíme i další zdroje pitné vody.
Je to ale náročné, k určitým dílčím posunům došlo, řada věcí je
slíbena, ale jde to pomalu.
								
			
Ing. Jiří Falek				
								
			
starosta obce

Rozsáhlý požár pole a stromů u Mratína pomáhalo hasit letadlo

Ve čtvrtek 5. července 2018 před 13. hodinou byl středočeským
hasičům ohlášen požár pole s pšenicí malého rozsahu za obcí
Mratín ve směru k Nové Vsi v okrese Praha-východ.
Krajské operační a informační středisko HZS Středočeského
kraje k události vyslalo profesionální hasiče z neratovické stanice a jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí Veleň a Kostelec
nad Labem, celkem s pěti cisternovými automobily.

Požár se podařilo dostat pod kontrolu za hodinu a půl od zahájení zásahu. Letoun An-2 provedl dva shozy po 1500 litrech
vody. Jeho plnění zajistili podnikoví hasiči Aero Vodochody
Aerospace. Na hašení se tak podílelo devět jednotek s třinácti
cisternami.
Požár zasáhl hektar pole s pšenicí a 23 hektarů pole s ječmenem.
Vyšetřovatel příčin požárů vyčíslil škodu na 450 tisíc korun,
hasiči svým zásahem uchránili hodnoty ve výši 1,5 milionu.

Než stačili hasiči dorazit, požár se vlivem silnějšího větru
rozšířil na další pole a stromy. Velitel zásahu po příjezdu na
místo vyhlásil druhý stupeň poplachu a vyžádal si posilové jednotky. Operační důstojník povolal jednotky HZS Stará Boleslav
a SDH obcí Brandýs nad Labem, Klecany, Neratovice a Zdiby a
aktivoval Leteckou hasičskou službu z Jičína.

				

(zdroj: www.pozary.cz)

Další fotografie na str. 5
Děkujeme za ně portálu www.pozary.cz
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MRATÍNSKÝ FOTBAL

NOVĚ ŽÁCI
od září nový oddíl
mrátínské mládeže

TRÉNUJ
a sleduj mratin.info
v srpnu více informací
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Kulturní památka České republiky,
zámecký park v Měšicích zapsaný na seznam kulturních památek
Zámecký park o rozloze 15,24 ha se nachází jižně za zámeckou
budovou. Park byl založen kolem roku 1770, a to nejprve jako
pravidelná francouzská zahrada před průčelím zámku a současně upraven větší areál přírodně krajinářským stylem. Na začátku
19. století zanikla francouzská zahrada a celý park byl upraven
přírodně krajinářským způsobem s větším hlavním a menšími
postranními palouky. Asi v roce 1850 – 60 byly do parku vysazeny exotické druhy rostlin, podobně jako v jiných parcích v té
době. V parku byly umístěny sochy, různé drobné stavby, skleníky a jiné architektonické doplňky. Na tento komplex navazují
v obci a okolní krajině cesty, stromořadí, bažantnice, zámecké a
obytné budovy a hospodářské objekty.

vřela možnost k návštěvě a k relaxaci v měšickém zámeckém
parku. Obec započala s obnovou oplocení zámeckého parku,
provádí základní průklesty a sekání trávníků, zajišťuje nutné
bezpečnostní průklesty a kácení suchých stromů, odstraňování
padlých stromů.
Hlavním záměrem rekonstrukce parku:
* zpřístupnění celého parku vytvořením nových a obnovením některých bývalých cest
* zajištění bezpečnosti návštěvníků odstraněním nebezpečných
stromů, zejména v okolí cest
* ošetření kosterních dřevin a tím prodloužení jejich životaschopnosti
* opětovné založení podrostu, nejlépe za pomoci stínomilných
keřů a hajních rostlin
* v rybníčku zajištění podmínek pro život vodních i obojživelných živočichů
* vytvoření harmonického prostředí vhodného i ke hnízdění ptáků
* obohacení a zpestření druhové skladby rostlin
* ve spojení s dalšími aktivitami v areálu (kulturní a společenské
akce, instalace prvků dětského hřiště …) by toto mohlo přilákat
návštěvníky a přiblížit zdejší přírodu širší veřejnosti
* obnovení přírodního parku ze stávajících i nově vysazených
domácích i exotických stromů a keřů

V zámeckém parku můžeme vidět i čtyři sochy - tři Atlanté a
Herakles.
Díky revitalizaci parku v posledních letech došlo k probírce dřevin na základě jejich zdravotního stavu a tím se omezil výskyt
škůdců a onemocnění z již nakažených rostlin. Realizací rekultivace porostů se rozšířila druhová skladba v rostlinné a následně
i živočišné říši a došlo k zlepšení celkové ekologické stability v
porostech.
V roce 2005 obec s využitím dotací ministerstva životního prostředí obnovila aleje navazující na zámecký park. Jedná se o
třešňovou alej směrem k obci Hovorčovice a hrušňovou alej vedoucí k obci Sluhy. Obnovením těchto alejí se obec propojila s
okolím nejen po stávajících rušných dopravních komunikacích,
nevhodných k procházkám a turistice, ale i příjemnou formou
klidných přírodních cest. Tím se i obyvatelům okolních obcí ote-

Hlavním záměrem bylo však navrátit této kulturní památce estetickou hodnotu a přispět k jejímu zachování pro budoucnost.
				
(zdroj: www.mesice.org)
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ORDINAČNÍ PROVOZ ORDINACE PŘES LÉTO 2018 MUDr. Koňařík R.
23.7.- 3.8.

Dovolená zastupuje MUDr.Tomíčková

6.8. - 17.8.

Normální provoz ordinace

20.8.-24.8.

Dovolená zastupuje MUDr.Tomíčková, sestra přítomna v jejích ordinačních hodinách

27.8. - 31.8. Normální provoz ordinace
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