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Silně proschlý jasan, který byl pokácen vedle pódia ve sportovním areálu, „ožívá“ pod rukama sochaře. Kromě kmenu se podařilo zužitkovat další dvě silné větve. Znovu jsme oslovili sochaře
Jana Švadlenku, který pro nás vytvořil skřítka Dobrého ducha
Mratína. Zastupitelé pak vybrali z jeho návrhů konečné varianty.
1. Hlavní kmen se promění v „Zakletou vílu“. Ta by pak měla
zkrášlit prostory bylinkové zahrádky.
2. Ze silnější větve bychom rádi vytvořili něco na způsob ladovského vodníka na vrbě s fajfkou a hrníčkem.
3. Slabší a delší větev je vhodná na jednoduchou kapličku s malým zvonkem.
Druhý a třetí sochařský výtvor chceme umístit před sportovním
areálem u rybníčka, přesné místo zatím nemáme stanoveno. Na
fotkách si můžete prohlédnout návrhy soch a také to, jak vzniká
„Vodník“. (JF)

Zasedla valná hromada T. J. Sokol Mratín
Od zvláštního zpravodaje, jehož jméno
redakce zná a na požádání kteréhokoli z
členů valné hromady
ho za drobný poplatek
prozradí, jsme získali
exkluzívní fotografii z
formálnějších okamžiků mratínských sokolů.
Ti se raději věnují konkrétním činům, leč bez
zodpovědného plánování a přísného bilancování by žádná organizace nefungovala.
Zde tedy momentka
z valné hromady T. J.
Sokol Mratín.
Děkujeme, Jasmíno!

Problémy ve splaškové kanalizaci
Dramatické chvíle se odehrávaly v pozdním odpoledni v pátek
3. května. „Sotva jsem okolo 16. hodiny přijel domů z Obecního
úřadu, volal náš pracovník Technických služeb Mratín pan Svoboda, že z kanalizace netečou žádné splaškové vody do přečerpávací stanice, a že máme kanalizaci někde ucpanou. Okamžitě
jsem vyrazil do Služské ulice k přečerpávacím jímkám,“ líčí Jiří
Falek, starosta obce. „Pan Svoboda mezitím odkryl poslední
kanalizační šachtu před přečerpávací stanicí a na místo dorazil
také místostarosta pan Bukovský. Pohled do šachty byl hrozný.
Šachta, která má hloubku okolo 5-6 metrů, byla naplněna až po
okraj.“
Jenže co s tím? V mnoha firmách už se v tu dobu nepracovalo a
před námi byl víkend. „Zkoušel jsem volat firmy z okolí, které
se tím zabývají. Ve dvou to nikdo nebral, třetí firma z Líbeznice
zase měla práci až do večera někde u Hradce Králové. První
myšlenku, nějak to prošťouchnout drátem připevněným na tyči,
jsme hned zavrhli,“ popisuje starosta. „Pak nás napadlo, že u
cisterny na zalévání máme také tlakovou vodu a když hadici s
tryskou spustíme na dno šachty, tak by při troše štěstí mohla
tlaková voda kanalizaci uvolnit.“
Štěstí v neštěstí
Kolem 17. hodiny proto na místo dorazil také další pracovník
Technických služeb s naplněnou cisternou. „Spustili jsme tlakovou hadici na dno šachty a postupně zvyšovali tlak. Naštěstí se
to podařilo a splašková voda se vyvalila do prázdné přečerpávací komory. Všichni jsme si oddechli. Pokud by se to nepodařilo,
byl by to velký problém,“ líčí Jiří Falek.
Příčina se dala očekávat. Z fotografie pořízení po vyrovnání hladin jsou vidět na hladině dva světlé plovoucí kusy o délce cca
50 - 60 cm. „Byl to sražený tuk, který se usazuje na dně potrubí
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a na stěnách šachty. Těch kusů tam bylo víc, než jsme je ale nafotili, odplavaly s vodou do vyrovnávací nádrže,“ říká starosta.
„Domníváme se, že vrstva tuku narostla v potrubí do větší výšky
a pak se po částech utrhla a ucpala potrubí mezi poslední šachtou a přečerpávací komorou. Bylo štěstí, že délka potrubí byla
pouze 2 metry. Pokud by byla delší, už by nám nestačila tlaková
hadice.“
Stačí přitom málo
Dalším štěstím bylo, že potrubí nebylo ucpané před touto poslední šachtou. Na to by obecní technika ze stejného důvodu nestačila. Čerpadla hned začala čerpat. Jenže problém byl vyřešen
jen na pár desítek vteřin. „Nejprve zmlklo jedno čerpadlo a vzápětí i druhé. Došlo totiž k jejich ucpání hygienickými ubrousky.
Vyčištění čerpadla od ubrousků trvá v průměru 45 minut. Tak
tam náš pracovník strávil ještě další 1,5 hodiny. A to samé se
opakovalo v sobotu ráno. Zbytečně,“ vypočítává starosta.
Stačí přitom málo. „Aby obyvatelé Mratína nevylévali olej z
fritovacích hrnců a pánví do kanalizace a také tam nevhazovali
použité hygienické ubrousky. Hygienický ubrousek není jenom
papír, ale je v něm mikroskopická síťka, která se nerozpadne,
a právě ta ucpává čerpadla. Na tuky zase máme pod úřadem u
kontejnerů sběrnou nádobu na olej,“ upozorňuje Jiří Falek. „Projetí kanalizace kamerou a následné vyčištění stojí nemalé peníze. Jsou to desítky tisíc korun. Pokud na tyto problémy nebudeme stačit vlastními silami, nezbude nám nic jiného, než provoz
svěřit odborné firmě. A ta to rozhodně nebude dělat za stejné
peníze jako Technické služby.“
Buďte ohleduplní. Tyto věci se přece mohou nemile dotknout
nás všech. (JF)
/foto č. 1 na str. 4/

Děti zdevastovaly vzrostlé stromy
Takovým posledním hřebíčkem do pomyslné rakve událostí,
které se staly od posledního vydání Mratínovin, bylo těžké poškození dvou jabloní na konci stezky u bývalého cukrovaru a
devastace dvou stromů-javorů v lese za rybníkem. Z fotografií si
můžete udělat obrázek sami. Tolik lidí prošlo kolem, ale pouze
jedna osoba nám to nahlásila, a dokonce sama zjistila možné
pachatele.
Dvě jabloně se nám snad podaří zachránit, museli jsme ale objednat specializovanou firmu, která stromy odborně ošetřila.
Není to ale zadarmo. I když se nám podaří stromy zachránit,
jejich další vegetační růst bude poznamenán tímto poškozením.
Co se týká stromů v lese, tak ty jsou podle posudku vzhledem k
velikosti poškození na pokácení.
Je to finanční škoda, ale především velká morální rána. Takový
strom v lese roste několik desítek let. O jabloně na stezce pečujeme osm let, prostřiháváme je a hlavně zaléváme. A pak stačí
jedno odpoledne a veškerá snaha a péče je pryč.
V hlavní roli děti
Co mě ale nejvíce šokuje, je ta strašná zloba v osobě pachatele,

který stromu, který mu nic neudělal, uštědří celou řadu bodných
a řezných ran a pak ještě stahuje kůru. Ve stromech byly navíc
zatlučené čerstvé hřebíky. Tohle se nestalo v nějakém momentálním pominutí mysli, na to se někdo připravoval. Není jen tak
vzít z domova hřebíky, kladivo, donést je na dvě místa vzdálená
od sebe přes celou obec, a pak je tam zatlouct.
Největší překvapení je, že to udělaly děti okolo 12 let. U všech
známe jejich jména. Jsou z Mratína i okolních obcí. Tohle už
není klukovina. Možná nad tím někdo mávne rukou, ale pokud
bychom tedy měli toto chování vzít do budoucna jako normu,
protože se s tím nedá nic dělat, tak je lepší v obci nic nedělat a
nic nezvelebovat.
Jakmile budeme mít shromážděny všechny podklady a posudky,
předáme vše Policii ČR formou trestního podání na neznámého
pachatele, aby celou věc vyšetřila. Vzhledem k tomu, že se jedná o nezletilé, předá policie dořešení OSPOD (Orgán sociální
ochrany dětí, tzv. sociálka). Po rodičích viníků pak budeme chtít
úhradu škody, kterou vyčíslí znalec. (JF)
/foto č. 2, 3, 4 na str. 4/

V bývalém ministerském rybníku (ten vzdálenější od silnice
na Sluhy) uhynulo několik ryb – na tom by nebylo nic až tak
zvláštního. Podivný mi ale připadá způsob, jakým se kdosi
snažil rybník „vyčistit“. Náhodný chodec totiž poté našel ryby
pohozené na hromádce v lese a několik z nich také v potoce.
Vzhledem k tomu, že v potoce v tu dobu teklo málo vody, uvízly
ryby na mělčině. Bohužel se nepodařilo zjistit, kdo se o takový

„úklid“ postaral.
Oslovili jsme tedy místní rybáře, kteří mrtvé ryby vylovili z
potoka a společně s ostatními zakopali. Pokud na úhyn ryb v
rybníce v budoucnu narazíte, stačí vše oznámit na Obecním
úřadě, který poté vyzve rybáře nebo majitele rybníka, aby situaci
vyřešili. (JF)
/foto č. 6, 7 na str. 4/

Uhynulé ryby do potoka nepatří
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Pejskaři i vandalismus

Vážení občané,

Poslední dobou se zhoršuje situace v chování celé řady pejskařů
při venčení psů a dále některých „snaživých“ jedinců při „úklidu“ mrtvých ryb. Tento problém se bohužel týká i dorůstajících
dětí. Došlo k těžkému poškození 2 stromů na stezce a 2 stromů v
lese a dalšímu drobnému vandalismu. Píši o tom v samostatných
článcích, které jsou doplněny fotkami. Je to velmi smutné. V
obci by se dala budovat celá řada nových věcí, ale místo toho se
zabýváme nápravou a opravou poškozeného majetku, což stojí
nemálo finančních prostředků. A ty nám nikdo nedá. Peníze nám
pak chybějí třeba na vybudování plánovaných cvičebních prvků.
Posledním a stále opakujícím se problémem jsou ubrousky a
tuky ve splaškové kanalizaci - viz samostatný článek.

začátkem dubna jsme si užívali příchodu jara s teplým počasím. O měsíc později jsme ale znovu vytáhli zimní bundy. Letos
nám „ledoví muži“ opravdu dali zabrat. Mnoha lidem zmrzla
venkovní sadba zeleniny, zemědělcům především brambory, neboť ranní teploty byly pod nulou. I když to nemusí být na první
pohled zřejmé, bohužel málo napršelo. Deště začátkem května
byly dobré, ale zavlažily pouze vzrůstající zeleň, do spodních
vod se příliš nedostalo.
Pitná voda
Loňské sucho vyhnalo spotřebu pitné vody na maximálně možnou úroveň, kterou máme sjednanou s vodárnami. Rezerva kapacity, kterou jsme měli, a se kterou jsme léta vystačili, vzala
loni za své, aniž by se za předchozích pět let zvětšovala výstavba domů v obci. Prostě není voda ve studních, a proto občané
zalévají pitnou vodou. Je to ale drahý špás. Mnozí si možná řeknou: vždyť si to zaplatíme! Jenže pokud kapacita vody nebude,
může se stát, že voda prostě může dojít. Nechci vyvolávat nějakou paniku, ale právě proto se na vás obracím s prosbou, abyste
s vodou uvážlivě hospodařili a šetřili s ní. Připravujeme se na
jednání s vodárnami o navýšení kapacity, ale není, a nebude, to
jednoduché.

Doprava
Jak jsem psal v minulém vydání Mratínovin, od 14. května 2019
do 31.12.2020 bude uzavřen nadjezd v Měšicích. Objízdná trasa
je přes Hovorčovice do Líbeznic. Alespoň tak je to napsáno ve
Veřejné vyhlášce s Opatřením obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v obcích
Měšice, Líbeznice a Hovorčovice.
Pak jedna potěšující zpráva, kterou jsem obdržel od starosty
Martina Kupky z Líbeznice. Po několik let obec Líbeznice usilovala o vybudování kruhové křižovatky v místě křížení silnic
I/9 a II/244 a nyní se podařilo přesvědčit ŘSD, aby tuto investici
připravilo. Stavba začne během června 2019 a potrvá pravděpodobně do konce roku 2019.

S čím se potýkáme
Stále se zabýváme problematikou odpadů. V oblasti směsného
komunálního odpadu došlo ke zlepšení, stále jsou však problémy se separovaným a velkoobjemovým odpadem, kde jsme nedosáhli našeho předpokladu. Bohužel bez pomoci vás občanů
to sami nedokážeme. Stále platíme za vzduchové kapsy, které
vzniknou nesprávným ukládáním. Ono nejde jenom o to, že třeba papírové krabice je třeba rozložit do deskovitého tvaru, ale
také velmi záleží, jak se odpad uloží do kontejneru se separovaným odpadem. Je třeba co nejvíce šetřit místem. Drobnějším
odpadem je nutné vyplnit mezery, deskovitý odpad uložit vodorovně, nepřekrývat volná místa, nevhazovat tam celé pytle, ale
odpad volně vysypat pokud možno až dozadu do kontejneru.

O potřebnosti úpravy křižovatky „ U Papryčů“ svědčí cela řada
vážných dopravních nehod. K této smutné statistice se bohužel
přidala i ranní nehoda dne 14.5.2019.
Teď něco veselejšího
Již v březnovém vydání Mratínovin jsem psal o třech podaných
žádostech o dotaci. V této chvíli máme zprávu, že jsme obdrželi
dotaci na akci:
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.
Cyklostezka Mratín – Měšice III. etapa po trase bývalé vlečky, která bude začínat v ulici Slunečná a na hranic katastru s obci
Měšice se spojí s již vybudovanou cyklostezkou od Měšic.
Zatím máme jen informaci o přidělení dotace, čekáme na oficiální smlouvy a podmínky.
O poslední žádosti o dotaci na Opravu místních komunikací
není zatím rozhodnuto, bude se rozhodovat v průběhu měsíce
června.
V samostatném článku vám přiblížím, jak bude naloženo s kmenem poraženého jasanu, který stál vedle pódia ve sportovním
areálu.

To samé platí u velkoobjemového odpadu. Podle obecně závazné vyhlášky je třeba do sběrného místa odpad vozit rozložený a
mít ho roztříděný na jednotlivé odpadové komponenty. Občané
však mnohdy přivezou nějakou sestavu z kovu, dřeva a plastu, a
prostě to tam vhodí. Tím ale odpad prodražují a zabírají zbytečně místo v kontejneru. Obec na to doplácí, což se může promítnout například v dalším zdražení poplatku za odpad na rok 2020.
Dostal jsem se k návrhu nového zákona o odpadech a řada věcí
se mi tam nelíbí. Zvyšuje se výše poplatku pro občany, ale nezvyšuje se částka, kterou obce dostávají od obalových firem za
separovaný odpad. Obalové firmy mají zisky, ale doplácí na to
obce a i občané. Rovněž se mi nelíbí, že se řada věcí vyrábí tak,
aby byla co nejnižší cena, ale pak se tyto výrobky za krátký čas
objeví ve velkoobjemovém odpadu. Mluví se o tlaku na výrobce, aby vyráběli trvanlivější výrobky, ale je to pouze v prohlášeních politiků. Pokud se toto pro výrobce nějakým způsobem nezpoplatní, nic se nestane, výrobci budou pokračovat ve stejném
trendu. Už jsem o tom mluvil s pár známými poslanci a chci se
obrátit na Svaz měst a obcí a Sdružení místních samospráv, kteří
mají větší možnost ovlivnit jednotlivé zákony ještě před jejich
schvalováním.

								
Ing. Jiří Falek				
								
			
starosta obce
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Mratín objektivem radnice
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Fotbalové kempy v Mratíně!

Děti si zatrénují pod dohledem hvězdných hráčů
Loni slavil fotbal v Mratíně 90. let a stará garda místní Sparty
vyzvala k duelu tu pražskou. „Staří“ bardi se náramně bavili a
právě tehdy vznikl nápad. „Že když děláme něco pro dospělé,
můžeme udělat taky něco pro naše malé fotbalisty,“ říká Tomáš
Kalvach, člen výboru Sparty Mratín.
Výsledek?
Prázdninové fotbalové kempy, které zaštítil Horst Siegel,
někdejší útočník české reprezentace i třeba právě Sparty Praha.
Do Mratína zavítají opravdové fotbalové ikony. Kromě Siegela
ještě například Pavel Kuka, Vladimír Šmicer, Jan Berger, Jaroslav Blažek či Ivan Hašek. „Pracovali jsme na tom skoro celý
rok. Myslím si, že je to pro Mratín velká událost,“ říká Kalvach.
Kemp je určený pro děti narozené v letech 2004 až 2011 a
proběhne ve dvou turnusech: 29.7- 2.8. a 5.8. až 9.8. „Vezmeme
i fotbalisty ročníku 2012. Děti z každého kempu si navíc budou
moci prohlédnout zázemí elitních klubů jako Slavia či Sparta.
Uvidí třeba kabiny, kam by se běžně nedostali,“ prozrazuje Kalvach. „Po skončení druhého kempu se pak utkají staré gardy
Mratína a Sparty Praha.
V Mratíně v současnosti trénuje zhruba 50 malých fotbalistů.
Kemp je ale otevřený pro kohokoliv. (MaK)

KOOPERATIVA CUP
Co: 5. ročník turnaje starých gard
Kdy: 13.7. od 9.00
Kde: Fotbalové hřiště Sparta Mratín

Co trápí nejen nás aneb Mratín jako ve středověku – pokračování
O tomto problému jsem naposledy
psal v březnovém vydání Mratínovin.
Nic se nezměnilo, nic se nezlepšilo.
Tento květnový příspěvek doplňuji o
2 fotografie.
Na první fotografii je vidět, že i kdyby
byl psí koš každých 10 metrů, není to
nic platné. Vnímám to jako bezohlednost dotyčného majitele pejska vůči
ostatním obyvatelům obce. Všichni
to dýcháme, všichni do toho můžeme
šlápnout. Proč ale? Je to neznalost zákonů? Určitě ne. Je to typická vlastnost švejkování určité části obyvatel,
že když mě nikdo nevidí, tak co bych
to sbíral? Asi ano, bohužel.
Na druhé fotografii je vidět prosluněná, zelená a čerstvě posekaná stezka,
kde se každý rád prochází - může tam
bez starosti nechat volně pobíhat děti
a také bohužel psy. Obyvatelé sousedních obcí nám tuto stezku závidí.
Stezka jako hnojiště
Naši pracovníci údržby to ale vidí jinak a tuto část obce nazývají hnojiště!
Když sekají motorovou kosou, musí
mít zástěru až dolů a krycí štít přes obličej, aby se uchránili před rozstřikujícími se exkrementy. Ani pokud sekají

traktůrkem, nejsou ušetřeni. Po skončení sekání je čeká vyčištění stroje
právě od exkrementů. Věřte mi, není
to vůbec nic příjemného.
Marně si lámu hlavu, proč v některých
státech to jde a u nás ne. Měl jsem v
poslední době možnost navštívit Londýn, ale i jiná města. Tamní městské
parky mají koše jen při vstupu. Všichni obyvatelé měst při slunečných
dnech tyto parky plně využívají. Všude jsou deky, kde odpočívají, sluní se,
jedí a baví se. Staří, mladí, děti. Své
věci si po sobě ale také uklízejí, včetně odpadků. Pokud máte tip, jak je to
možné, a proč to u nás nejde, rád si ho
poslechnu.
V případě, že se situace nezlepší a
náklady s úklidem porostou, nezbyde
nám nic jiného, než zvažovat případné zvýšení poplatku za psy. 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)
/foto č. 5/

foto č. 5
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Oprava poklopů kanálů a dešťových vpustí

Během posledních pěti měsíců proběhly 3 etapy oprav poklopů kanálů splaškové kanalizace a dešťových vpustí. První etapa
se uskutečnila v prosinci 2018, kdy se opravilo 7 poklopů a 3
vpusti, většina jich byla v Služské ulici. Nejhorší situace byla
v zatáčce u hráze rybníka, kde jsme se obávali, že bude potřeba
dopravní omezení ve formě semaforů. Provádějící firma to však

zvládla za plného provozu, který usměrňoval její pracovník.
Druhá etapa se týkala 8 poklopů a jedné vpusti zejména v Kostelecké ulici. A při poslední třetí etapě jsme opravili 7 poklopů a 1
vpusť. Celkem bylo tedy zrekonstruováno 22 poklopů a 5 vpustí.
Důvodem oprav bylo především prasknutí.
/foto č. 8, 9 na str. 4/

Třicetiletá válka, výstava
Nejstrašnější válečný konflikt na našem území

Třicetiletá válka (1618-1648) byla nestrašnější válkou, která
kdy postihla naše území. Stovky vesnic zanikly, tisíce lidí utekli
nebo zemřeli. V některých oblastech klesal počet obyvatel na 20
i méně procent předválečného stavu. Mimořádně exponovaným
regionem byly i Střední Čechy obklopující pražské centrum. V
Památníku národního útlaku a odboje (PNÚO) v Panenských
Břežanech se od 13. června do 18. července chystáme zpřístupnit putovní výstavu Státního oblastního archivu v Praze pod
názvem: „Střední Čechy během stavovského povstání (16181621)“. Výstava pojednává o samém počátku této války, do které
se postupně zapojila velká část Evropy, a která započala právě v
našem regionu. Panely oblastního archivu doplníme dobovými
předměty ze sbírek OMPV v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi, např. archeologickými nálezy z prostoru velkého švédského vojenského tábora u Staré Boleslavi.

Někdy prostě zůstane kus novin, do kterého není co dát.
Možná tu příště bude právě vaše fotka :-)
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BĚHEM AKCE BUDOU POŘIZOVÁNY FOTOGRAFIE A VIDEOZÁZNAMY

DĚT

SOBOTA
14:30
1.6.2019
3. 6. 2017

NA FOTBALOVÉM
FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ MRATÍ
HŘIŠTI

DETSKY
DEN

OSL
AVTE JEJ S NÁMI
V MRATÍNĚ
V 15:00
ZAČÍNÁME
TRADIČNÍM
ZAHAJOVACÍM
BĚHEM

OD 15:00

TRADIČNÍ ZAHAJOVACÍ BĚH

• tradiční zahajovací běh
• malá spartakiáda
• sportovní hry
• mega opičí dráha
• 15 disciplín
- sportovní, hlavolamy, zručnost

BĚHEM AKCE ZAJIŠTĚNO KVALITNÍ OBČ
MIRKEM VÁCLAVÍKEM, GRIL KOUTEK, L
CUKROVÁ VATA

AKCE
ORI
ENT PLNÁ SPORTU
ČAS AČNÍ
HAR
OVÝ
MO
NO LEGRACE A Z
GRA
M:
PRO DĚTI

15 DISCIPLÍN - SPORTOVNÍ HRY, OPIČÍ DRÁHA,
HLAVOLAMY, ZRUČNOST
BĚHEM ODPOLEDNÍ ZÁBAVY UKÁZKY
SPORTOVNÍCH AKTIVIT

17:30 - 18:00

ZÁBAVA S CUCINEM
- CUCINO JAKO PIRÁT (KLUBOVÉ TANEČKY,
KOUZELNICKÁ ESTRÁDA, BUBLINKOVAČ,
MINIDISKOTÉKA)

HUDBA • TANEC • MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ • BUBLINY

OBČERSTVENÍ BĚHEM AKCE ZAJIŠŤUJE RESTAURACE NA HŘIŠTI

STARTOVNÉ - 50 KČ, DOSPĚLÍ - VSTUP DOBROVOLNÝ
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