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Baráčníci děkují za podporu a účast

9. března se uskutečnil tradiční Baráčnický průvod masek. Z
přiložené fotodokumentace, za kterou redakce děkuje, také tradičně, Lucii Plačkové, můžete sami vidět, že to Baráčníkům opět
vyšlo. Mají je rádi lidi a dohlíží nad nimi i nebeská vrchnost,
protože všechno proběhlo tak, jak si naplánovali. Respekt. Bylo

samozřejmě veselo, spousta masek, hudba, dobrá nálada. Pár
fotek ještě přidáme dovnitř novin. A z telegramu, který přišel
do redakce krátce před uzávěrkou „Všem moc děkujeme, stop,
máme radost, že byla velká účast, stop, těšíme se na příští rok,
stop, ať žije Mratín, stop“.			
(zn)

Za Mratín krásnější

Hloupý titulek, že? Vlastně jsem nad ním vůbec nepřemýšlel,
prostě jsem napsal tu největší pitomost, jaká mě napadla. Proč,
říkáte si? Protože lidi, o kterých chci napsat, udělali taky tu
největší pitomost, která je napadla. Představte si, že si kupujete novou televizi. Potřebujete prostě pěknou plochou s velkou
úhlopříčkou, přišroubujete jí na zeď, aby ji sousedi pěkně viděli.
No a taky je jaro, takže si přezujete svého miláčka. Zimáky jsou
beztak ojeté a auto je člen rodiny, zaslouží si nové obutí. A co
ještě…? Taky jste přes zimu zlikvidovali kozačky, další zimu
už nezvládnou a vy přeci nebudete chodit ve starých okopaných
pedálech. To je krása, všechno nové. Televize, pneumatiky, boty,
jen ať puknou závistí. Doma ale teď něco přebývá, do háje, je tu
stará televize, ojeté gumy a sešmajdané škrpály. Co s tím?
Jednoduché. Televizi hodíte do škarpy směrem na Měšice. Když
si ráno přivstanete, tak vás při tom ani nikdo neuvidí. Co gumy?
Stačí couvnout za Hrádkovi, je tam takový rybníček. Když je
hodíte na břeh, tak je nějaký ňouma zlikviduje. No a boty? Ty
prohodíte oknem za jízdy, ani nemusíte zastavovat. A je to. Problém vyřešen.
O čem budu ale teď psát?
Minulý měsíc zaklepal na dveře radnice nějaký podivín. Začal
mluvit o tom, že by rád vyčistil Mratín, že sám už nasbíral 40
pytlů nepořádku. No říkám, divnej pavouk. Ale co, poslechneme si ho. „Minulou neděli jsme s klukem táhli k silnici přední
kapotu z auta“, pokračoval. „Byla asi 50 metrů hluboko v lese.

Někdo ji tam musel odnést pěšky a táhnout jí takový kus“. Začíná to být docela zajímavé povídání. Potom popisuje, že když
je pytel prázdný, celkem snadno se do něj věci hází. Když už je
napůl plný, je to složitější. Získává si náš obdiv. Pozorně ho posloucháme a nevěřícně kroutíme hlavou. Pak se ten dobrák otočí
na starostu a řekne „no a tak jsem si myslel, že by lidi z Mratína
třeba byli ochotni pomoc. Nemyslím ty , kteří to tam házeli, ale
ty ostatní. Co myslíte?“ Nemohli a ani nechtěli jsme říct, že ne.
Většina lidí z Mratína je naprosto normální a radnice je taky
normální, takže k tomu obec zapůjčí techniku, nakoupí pytle a
podpoří to. To je jasné. Takže pozor, vyslechněte hlášení: V
sobotu 6. dubna v 9:00 hodin se u Sokolovny sejdou všichni,
co si myslí, že televize, gumy a boty do lesa nepatří. Společně
se namotivujeme, popadneme pytle a projdeme pár pěšin a cest.
Když nás bude málo, tak projdeme třeba jen dvě malé stezky.
Bude-li nás hodně, uklidíme všechno. Platí? Tak se ukažte, lenoši!
Jo a ten divnej chlap se jmenuje Jirka Hampejsek a celé to spískal. A radnice takové existence podporuje …a já taky. Vezměte
si své vlastní rukavice, pytle a techniku dovalí starosta :-)
(zn)

sobota 6. dubna v 9:00
u sokolovny
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POZVÁNKA
NA VELIKONOČNÍ KONCERT V MRATÍNĚ
Vážení občané,
Obecní úřad Mratín Vás všechny srdečně zve na velikonoční koncert, který se uskuteční v sobotu 13. dubna
2019 od 15:00 hodin v kapli sv. Michaela Archanděla.
PROGRAM:
1. Antonio Vivaldi: Domine deus
								
Karolína Grebeníčková
2. Georg Friedrich Händel: opera Alcina – arie Tornami a vagghegiar
								
Tereza Králová
3. František Xaver Brixi: oratorium Depositio de cruce –arie Jesu dulcissime
								
Monika Machovičová
4. Georg Friedrich Händel: oratorium Mesiáš – arie How beautiful are the feet
								
Karolína Grebeníčková
5. Georg Friedrich Händel: opera Giulio Cesare – arie V´adoro pupille
								
Tereza Králová
6. Georg Friedrich Händel: oratorium Sing un to God –arie Blessed, blessed
								
Karolína Grebeníčková
7. Wolfgang Amadeus Mozart: oratorium Exsultate Jubilate – arie Alleluja
								
Tereza Králová
8. Antonín Dvořák: Biblické písně č. 6, č. 10
								
Monika Machovičová
						

Klavírní doprovod: prof. Augustin Kužela

Zpívají studentky 6.ročníku Pražské konzervatoře
Karolína Grebeníčková – soprán, Tereza Králová – soprán, Monika Machovičová - mezzosoprán

Zábory veřejných prostranství
Zábor veřejného prostranství má svá pravidla. Pokud se chystáte na opravu domu, výkopy či třeba stěhování, myslete na ně
s dostatečným předstihem. Vyřídit objednávky záborů do dvou
dnů, nebo dokonce do druhého dne, je časově velmi náročné a v
některých případech i nerealizovatelné.
Pokud jde o zábory na místních komunikacích, nevyžadují
dopravní značení a neuzavírá se celá ulice, téměř vždy se najde
řešení. Překopat ulici bez předchozího nahlášení ale není možné. A to ani v případě, že máte stavební povolení například na
přípojku.
Krátkodobou uzavírku místní komunikace je třeba nahlásit 14
dní předem. Dlouhodobější uzavírku je nutné projednat s příslušnými úřady a seznámit s ní musíme také obyvatele té konkrétní ulice. I oni mohou mít ledacos objednané.

Pozor na silnicích Středočeského kraje
Největší problém se ale týká silnic Středočeského kraje II.
(Kostelecká ulice) a III. stupně (Novoveská a Služská ulice).
K takovému záboru patří celá řada vyjádření, zvlášť při nutnosti

dopravního značení. Tam obec nemá žádnou pravomoc. Jakmile
obyvatelé vstupují při záboru z chodníku do komunikace, musí
být stanoveno dopravní značení.
Stavebník-žadatel k tomu potřebuje vyjádření Krajské správy
a údržby silnic, která komunikace spravuje a zastupuje vlastníka
komunikace Středočeský kraj. Poté vyjádření Policie ČR, které
musí předložit DIO – což je popis záboru, přesná délka záboru
a dopravně-inženýrské opatření. Pokud se zábor dotýká vlastnictví i dalších subjektů (např. obce), musí mít také vyjádření
tohoto subjektu. To samé se týká vyjádření vlastníků sítí, pokud
provádí výkopy v jejich ochranném pásmu. V případě kladných
vyjádření pak musí podat žádost na odbor dopravy v Brandýse
nad Labem. Veškeré tyto náležitosti, včetně dopravního značení,
si musí stavebník-žadatel zajistit sám na své náklady. Je to práce
minimálně na několik týdnů. Prací bez povolení se vystavujete
poměrně velkému nebezpečí, obzvlášť v případě, že by se v souvislosti s nepovoleným záborem stala nehoda.
Na Obecním úřadu Vám velmi rádi poradíme, co a jak máte
zařídit. Nebudete pak nepříjemně překvapeni a ušetříte si čas i
nervy. (JF)
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Vážení občané,
doufám, že zima je snad definitivně za námi. Píši svůj příspěvek ještě před prvním jarním dnem, ale až ho budete číst,
bude jaro stvrzeno i kalendářem. Dlouhodobá březnová předpověď naznačuje mírně nadprůměrné teploty a srážky normální. Přesto očekávám počasí jako na houpačce.

Dále by to byla ulice Dlouhá a Spojovací, ulice U Cukrovaru, Boční, Krátká a U Školky. O zbylé ulice K Vysušilu a
Tyršovu se bude žádat v dalším kole.

Uzavírka i kultura
A na závěr stručný přehled toho, co se u nás v Mratíně v
březnu stalo a také toho, co nás v březnu a dubnu ještě čeká.
V sobotu 10.3. proběhl tradiční maškarní průvod masek v
režii místních baráčníků. I když předpovědi slibovaly do poslední chvíle déšť, nakonec vítr mraky odvál. Počasí nebylo
ideální jako v minulých letech, ale hlavně že nepršelo. Přesto
se zúčastnilo mnoho nápaditých masek. Velký dík organizátorům.

Připomeneme si tragický okamžik naší republiky, konkrétně březnové události roku 1939. Okupace tzv. Druhé Československé republiky byla vlastně pokračováním Mnichova
1938. Její smutné 80. výročí připadá na tento měsíc.
A nyní co obec připravuje. V roce 2018 jsme podávali dvě
žádosti o dotace, v roce 2019 jednu:
1.
Cyklostezka Mratín – Měšice III. etapa po trase
bývalé vlečky. Na vyhodnocení ještě čekáme. V současné
době je tento projekt prověřován ze strany Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).

Na konci března si ohlídáme změnu zimního času na letní.
Loňský suchý rok se podepsal na obecní zeleni. Jasan ve
Sportovním areálu vedle pódia silně proschl, proto jsme pozvali odborníka na posouzení jeho stavu. Bohužel jsme obdrželi doporučení strom z důvodu bezpečnosti občanů porazit.
Připravujeme náhradní výsadbu.

2.
Centrum pro opětovné použití výrobků, spočívající na principu předcházení vzniku odpadů. O co jde? Obyvatelé, kteří vyhazují do sběrného dvora použité, ale ještě
funkční věci, by je namísto do odpadu, předali zdarma do
tohoto „Centra“. Tady by si je případný zájemce mohl zase
zdarma odvést. Blíže v některém z dalších vydání novin.

Od pondělí 1. dubna 2019 začíná jako každoročně svoz
bioodpadu v bio nádobách. Nezapomeňte, prosím, zaplatit
poplatek a nalepit známku na bio nádobu do konce března.
A pozor! Poslední kontrola nadjezdu v obci Měšice přes
železniční trať potvrdila jeho závažný stav, most bude začátkem dubna úplně uzavřen. O objížďkách se jedná.
Za kulturou:
Ve čtvrtek 4. dubna pořádají místní baráčníci zájezd do divadla.
V sobotu 13. dubna zve Obecní úřad na Velikonoční koncert
v kapli sv. Michaela Archanděla.
Od pátku 19. dubna do pondělí 22. dubna jsou velikonoční
svátky.
V úterý 30. dubna je „pálení čarodějnic“.
								
Ing. Jiří Falek
								
starosta obce

3.
Oprava místních komunikací po předchozích výkopech pro vedení inženýrských sítí. Určitě jste na některých
místních komunikacích zaznamenali nakreslené čáry a různá
čísla. To se po 25 m fotograficky dokumentoval stav komunikací (viz foto). Akce je rozdělena na 2 etapy. Pokud by byla
dotace schválena, týkalo by se to ulic Sokolská, U Hřiště,
Zahradní a části ulice Líbeznická mezi ulicí Sokolská a U
Hřiště.
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Co trápí nejen nás aneb Mratín jako ve středověku

Oteplilo se a sníh roztál. Bohužel odhalil i to, co bychom
raději viděli ukryté. Na zelených plochách se objevilo značné
množství psích exkrementů. A to dokonce ve sportovním areálu (viz foto), kde je psům vstup zakázán. Připadám si jako ve
středověku, kdy se odpadky vyhazovaly na ulici. Včetně výkalů.
Beru to jako velkou neukázněnost. Na travnatých plochách přece běhají malé děti, popř. to všichni dýcháme.
Na řešení je celá řada názorů. Od výkřiků jako: dejte všude
kamery, od čeho máme obecní policii, dejte víc košů. Až po:
zvyšte poplatek za psy, od čeho tady jste, vždyť si to platíme!
Ne vše ale lze jednoduše převést do praxe. Nejdříve se podívejme na čísla. V Mratíně je cca 300 psů a na poplatcích vybereme okolo 70 tisíc Kč. Náhradní pytlíky na exkrementy vyjdou
ročně do částky 25 tisíc Kč. Každý rok musíme vyměnit jeden
stojan, protože nic nevydrží věčně - to je dalších 6 tisíc Kč. Koše
na psí exkrementy se vyprazdňují každý týden. Jezdí dva pracovníci - jeden řídí, druhý vyskakuje, vyprazdňuje nádobu a popř.
doplní zásobu sáčků. 13 takových stojanů zvládne úklidová četa
zhruba za 1,5 hodiny. Když vezmu mzdu dvou pracovníků, odvody za ně na sociální a zdravotní pojištění, spotřebu pohonných
hmot a odpis vozidla, tak nula od nuly pojde. A to nepočítám
zvýšené čištění sekaček, když se taková plocha poseká.
Pořídit kamery? Jsou finančně náročné jak na pořízení, tak
i na provoz a vyhodnocování. Navíc ne vždy na velkou vzdálenost dobře rozpoznáte konkrétní osobu a psa. Nelze ani pokrýt
100% plochy, vždy budou hluchá místa.
Dohled policie? Je dostatečný, ale každý neukázněný pejskař
se začne před policií chovat slušně.
Poplatek? Ten zatím zvyšovat nechceme. Doufáme, že se situace zlepší.
A více košů? Tomu se nebráníme, ale zase nemohou být na
každém rohu. Navíc máme zkušenost, že psí exkrement je třeba
i metr od koše. Víc košů situaci razantně stejně nezlepší.
Úplně zvrácená mi přijde teorie, že si to platíme v daních či
v poplatku za psa, nebo že na to dostáváme peníze. Výše jsem
nahrubo spočítal, že se z poplatku hradí jen nejnutnější provoz.
S penězi to máme stejně jako všichni občané s výplatou nebo s
důchodem - dostáváme z daní určité procento, a to si musíme
rozložit postupně na celý měsíc či rok a hospodařit. Žádný občan nedostává mzdu nebo důchod účelově rozdělené a vázané na
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nájem, spotřebu elektřiny či potraviny.
V letošním roce přesto chceme zvýšit počet košů asi o tři kusy
a rádi se s vámi poradíme, která místa by byla nejvhodnější. Za
ušetřené peníze však raději podpoříme malé děti ve sportovních
organizacích jako je Sokol nebo fotbal. Připadá nám to rozhodně
smysluplnější. V případě, že se situace nezlepší, bude obec nucena koupit speciální vysavač, poplatek by se ale potom zvýšil.
S tím by se bohužel svezli také pejskaři, kteří s tím nemají nic
společného.
Úplně nejjednodušší by bylo, kdyby takový náklad vůbec
nevznikl. Když každý bude po svém pejskovi uklízet. (JF)

O D PA D Y

Blíží se každoroční příprava zahrad na sezonu. Je to období sekání, stříhání a pletí. Co však udělat s tímto biologickým odpadem? Určitě nepatří na okraje polí, do lesa nebo do potoka.

Biopopelnice je nutné označit samolepkou BIOODPAD pro příslušný rok. Tuto samolepku obdržíte na OÚ Mratín po zaplacení místního poplatku za „bioodpad“ na rok 2019 a vyplnění
evidenční karty svozu bioodpadu. Pokud máte větší množství
bioodpadu rostlinného původu, můžete ho vysypat do velkoobjemového kontejneru na dvoře Obecního úřadu, a to v celoroční
otevírací době:

Jak tedy na to...
Prvním způsobem, který již mnozí z Vás využívají, je tzv. svoz
biopopelnic. Bioodpad rostlinného původu je odkládán do typizovaných sběrných nádob o objemu 120 l, které pracovníci OÚ
svážejí od dubna do konce listopadu každý týden. Svozovým
dnem je pondělí. Jinak ale můžete bioodpady odevzdat po celý
rok ve sběrném dvoře v době otevíracích hodin. V zimním období biopopelnice nevyvážíme, bioodpady by totiž mohly zamrznout a nešly by vysypat.
Tzv. biopopelnice jsou v majetku obce a jsou poskytovány do
užívání občanům po dobu využívání této služby zdarma. Po
předchozí dohodě si je můžete vyzvednout ve dvoře Obecního
úřadu. Nádoby zůstávají u občanů i mimo vegetační sezonu. V
případě ukončení služby svozu bioodpadu je však občan povinen vymytou zapůjčenou nádobu vrátit zpět.

Neděle 			
Úterý a čtvrtek		

8:30 – 10:30
7:00-7:30

Změna ve svozu směsného odpadu
V lednu jsme přešli na nový systém platby odpadů. Na vyhodnocení změny je zatím příliš brzo. Co víme jistě, snížil se objem
odpadů, a tím i jejich tonáž. Určitě přineseme informace v některých dalších Mratínovinách. Nechci to zakřiknout, ale zdá se,
že se zlepšilo ukládání odpadů do kontejnerů pro separovaný odpad. Alespoň na pohled se zdá, že ubylo nesložených papírových
krabic. Děkujeme i za malý pokrok. (JF)
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Zapojte se do komunitního plánování
Místní akční skupina Nad Prahou již rok realizuje projekt Komunitní plánování sociálních služeb. Projekt byl iniciován obcemi v roce 2016 a zahrnuje území obce s rozšířenou působností
Neratovice a část obcí spadajících pod obec s rozšířenou působností Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.

Setkání pracovních skupin jsou otevřená a účastnit se jich může
kdokoliv. Jde o setkávání zástupců obcí, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb včetně těch potenciálních. Vítán je každý
obyvatel, který se chce podílet na zvyšování dostupnosti a kvality místních sociálních a návazných služeb, sdílet své zkušenosti
a podílet se na zlepšování kvality života v zapojených oblastech.

Konkrétně se jedná o obce: Bášť, Bořanovice, Brázdim, Hovorčovice, Líbeznice, Měšice, Mratín, Nová ves, Předboj, Přezletice, Sluhy, Sedlec, Veleň, Zlonín, Husinec, Klecany, Klíčany,
Máslovice, Odolena Voda, Panenské Břežany, Veliká Ves, Vodochody, Zdiby. Úzce spolupracujeme také s MAS Střední Polabí, kde probíhá stejný projekt pro zbytek ORP Brandýs a další
území.

Zapojte se!

Plánovat komunitně znamená plánovat s lidmi, kteří využívají
nebo by potřebovali využívat sociální i návazné služby v místě,
kde žijí. Myšlenka projektu je opravdu dobrá, ale její aplikace
v praxi se neobejde bez lidí, vzájemné komunikace a sdílení informací. Věříme, že se v roce 2019 zapojí – ať už do pracovních
skupin či vzdělávacích aktivit projektu – co nejvíce z vás tak,
aby smysl projektu byl naplněn. A aby byly postupně zajištěny
potřebné služby dostupné všem.

Čtyři pracovní skupiny

Aktuálně je téměř za námi období sběru dat z rozhovorů se starosty, poskytovateli a zejména (potenciálními) uživateli sociálních služeb. Byly ustaveny pracovní skupiny zaměřené na čtyři
cílové skupiny: Senioři, Rodina a děti, Zdravotně postižení a
Osoby ohrožené sociálním vyloučením včetně menšin. Z jejich
setkání již vzešly zajímavé podněty vycházející z potřeb obyvatel zapojených území, jako jsou Senior taxi či klubovny pro
teenagery, a také požadavky na realizaci vzdělávacích aktivit
- např. metody komunitního plánování, komunikace se seniory
nebo podpora pečujících, které již na 1. čtvrtletí nového roku
plánujeme. V roce 2019 čeká členy pracovních skupin intenzivní
práce a výstupy jejich pravidelných setkání budou využity ke
zpracování Střednědobého plánu sociálních služeb, což je hlavním cílem projektu.

Pokud vám tedy komunita, ve které žijete, není lhostejná, sledujte https://www.nadprahou.eu/komunitni-plan-socialnich-sluzeb/
nebo náš facebookový profil
https://www.facebook.com/masnadprahou/ .
převzato MAS Nad Prahou o.p.s.
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Dioramata na zámku v Panenských Břežanech

Tvorba dioramat je speciálním odvětvím modelaření. Tvůrce se
model snaží co nejvíce přiblížit skutečnosti (v určitém zmenšeném měřítku). Modeláři mezi sebou dokonce soutěží v množství
detailů, které se jim povede do jejich dioramat umístit. V panenskobřežanském horním zámku bude 25. dubna v 18:00 pro
veřejnost uspořádána vernisáž výstavy dioramat se vztahem k
posledním dnům druhé světové války na území ČSR. Během
vernisáže o svém velkém koníčku promluví zanícený příznivce
dioramat s vojenskou tematikou Ing. Michal Tomeš. Na vernisáž, na kterou je vstup volný, jste srdečně zváni. Stejně tak uvítáme vaše postřehy, či pokud nás kontaktujete se svými vlastními
pracemi k danému tématu. Výstava potrvá do 2. června 2019.

Baráčnický průvod masek 9.3.2019
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