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Baráčníci tradice zachovají i pro příští generace

U vchodu do sálu na příchozí čeká kromě
srdečného přivítání i staročeská pocta, to
znamená chléb a sůl. Přítomní v krojích
jsou samozřejmostí, hraje muzika Toulavá kapela a krásná mladá zpěvačka „hraje“ na vozembouch. Pak vše utichne, zahájení se blíží.
Dráb a ponocný se přihlásí rychtářovi do
služby, ten je vyzve ke konání svých povinností. Ponocný zapálí svíčky, zatroubí
na roh a vyzve přítomné k pořádku. Rychtář poklepe dřevěným právem. Všichni se
postaví, následuje státní hymna (v letošním roce ji bravurně zatroubil trumpetista), následuje vzpomínka na zemřelé. Po

té se všichni se posadí. Valné volební sedění dne 4. ledna 2020 je zahájeno.
Vystoupení dětí z místní mateřské školky
jako vždy sklízí velký potlesk. Domů si
nesou jako výslužku raneček s koláčky.
Ty napekly tetičky nejen pro děti, ale i pro
všechny účastníky. Každý má před sebou
hromádku koláčků, připravenou na tácku,
i slané pečivo k zakousnutí.
Dráb s ponocným stále střeží pořádek,
mají oči i uši všude.
Následují zprávy činovníků – vzdělavatele souseda Blažka, syndičky Marie Beseové, svou zprávu přednese i berní – pantatínek Vlastimil Plaček a slídilové účtů.

Z Mratína do Dillí a zase zpátky
Vypůjčil jsem si starostovu fotografii,
kterou ovšem nepořídil během návštěvy
slumu v předměstí indického Dillí, jak
by se na první pohled mohlo zdát, leč v
Mratíně. Napadá mě, že bychom to mohli
vylepšit ještě tím, že budeme odpad vyvážet na tuk-tuku do Mratínského potoka.
Úplně to vidím, kolem běhají umouněné
děti a sbírají veteš, se kterou by si mohly ještě pohrát, opodál hoří pneumatika.
Odpad pomalu odplouvá a uvolňuje místo
pro další várku. Tam by ale nebyly krabice od drahé elektroniky a značkového
zboží všech možných žánrů, jako je tomu
na této fotce.
Na jedné straně z fotky vyplývá, že Vánoce v Mratíně byly opravdu štědré, na

straně druhé to, že zodpovědnost, ohleduplnost a slušné chování nám nenadělí ani
ten nejštědřejší Ježíšek. Tomu se musíme
naučit sami.
Uklidňuji se tím, že to tam dotyční nosí
v noci, za tmy. To by totiž aspoň znamenalo, že si to uvědomují. Pokud by ten
odpad odhazovali za bílého dne, byl by
před námi na té veřejné kázni pořádný
kus práce.
Poznámka na závěr. Zkuste si pozvat návštěvu z nějakého kultivovanějšího regionu, vezměte ji za ruku a projděte se s ní
po Mratíně. Čeká vás nepříjemné vysvětlování a stud.
				
(zn)

Vše je v pořádku. Svou řečí se připojuje
paňmaminka Blažková. Úplně každý uvádí své vystoupení slovy: „Počestné právo,
vážený rychtáři, moudří a opatrní konšelé, milé tetičky a vážení sousedé.“
Dalším bodem programu jsou volby. Za
I. župu Polabských baráčníků je přítomna
delegátka místorychtářka tetička Zdeňka
Štolovská. Po ukončení voleb každému
nově (opětovně) zvolenému osobně blahopřeje.
Teď se dostávají ke slovu dráb s ponocným a za všechny nepřístojnosti se musí
zaplatit. Toto je vždy předmětem legrace.
Následují zdravice hostů, starosty p. Ing.
Falka a zástupců jednotlivých složek v
obci. Po nich přicházejí na řadu pozdravy baráčníků obcí Polabské župy, to znamená z obcí Sluhy, Záryby, Kostelce nad
Labem, Brandýsa nad Labem, Staré Boleslavi, Lysé nad Labem, Křenku, Lázní
Toušeň, Vrábí a Úval.
Valné volební sedění končí po zhodnocení pantatínka Plačka a zpěvem baráčnické písně, při které se všichni drží za ruce
jako symbol jednoty.
Děkuji panu rychtáři za pozvání k účasti
na volebním valném sedění a tím i možnosti nahlédnout do krásných rituálů,
které si zaslouží být zachovány pro další
generace.
		

J.Jiráková, kronikářka.

Odpady – nekonečný příběh
Jak jste jistě všichni zaregistrovali, došlo
ke zvýšení poplatku za odpady. Nebylo to
tím, že by dodavatel těchto služeb razantně
zvýšil náklady, ale prostě jsme to po dlouhém zvažování přestali sponzorovat.
V loňském roce jsme několikrát upozorňovali na tuto problematiku. Je pravda, že
řada občanů začala třídit a pořídila si nádobu na směsný komunální odpad o menším
objemu. To je velice chvályhodné. Zároveň jsme upozorňovali na nekázeň u hnízd
se separovaným odpadem s tím, že občané
se budou chovat ukázněně. Bohužel opak
je pravdou. Přílohou tohoto článku je několik fotografií, jak to vypadalo v pátek
27.prosince 2019 u kontejnerů. Občané
obložili kontejnery papírovými obaly, že
kontejnery nešlo vrátit na původní místo.
Je to tragédie. Úklid přišel zbytečně na několik tisíc korun.
Pokud se na to podívám po legislativní
stránce, tak místem pro jakýkoliv odpad
je pouze sběrná nádoba. Podle ní je také
kalkulována cena. Bylo by možné za poměrně velký poplatek sjednat se svozovou
firmou úklid okolních prostor, ale domní-

vali jsme se, že občané pochopí vážnost
situace a budou se chovat rozumně. Bohužel. Výsledek je na fotografiích. Z nich je
vidět, že řada občanů tam donese krabici a
víc se o ní nestará. Nerozloží ji do deskovitého tvaru. Při úklidu jsme zkusili, kolik
objemu se zabere, když by každý občan
odpady řádně slisoval, rozebral či rozřezal.
Dostali jsme se na cca polovinu původního
obsahu. Likvidace separovaných odpadů
nespočívá jenom v tom, že se to někam odveze či odnese. To je tak čtvrtina celé problematiky. Celý vtip spočívá ve správném
uložení. A to může každý občan ovlivnit.
Pokud bychom opravdu separovaný odpad
řádně ukládali do kontejnerů, aby nevznikali hluché prostory, a cyklus vývozu by
se tím snížil na polovinu, tak konečná cena
poplatku by se mohla snížit o cca 25%.
Je tady potřeba říci ještě jednu důležitou
informaci. Cena za odvoz separovaného
odpadu je u některých komodit dražší než
směsný komunální odpad. Za tuto cenovou
politiku ale nemůže obec, ale je to v zákonech a příslušné legislativě. My jako občané se tomu můžeme vyhnout tím, že bude-
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me řádně třídit, objemové obaly rozřežeme
do deskovitého tvaru (většinou sešlapání
krabice nestačí, jakmile tlak povolí, tak se
v některých partiích vrátí do původního
stavu). Rovněž důležité je vlastní ukládání.
Pokud do kontejneru někdo hodí svázaný
balík papírových desek nebo pytel se sešlapanými PET lahvemi, situaci moc nepomůže. Balík svázaných desek je potřeba
rozvázat a desky efektivně uložit do volných prostor kontejneru tak, aby nevznikaly vzduchové mezery. To samé u pytle
s PET lahvemi byť sešlapanými. Pytel vytváří ve svém okolí vzduchoví mezery, za
které se zbytečně platí. O vylepšení ukládání odpadů by se dalo mluvit řadu hodin.
Tohle bylo jen na ukázku. Chceme v nadcházejícím roce provést větší osvětu k problematice odpadů. Vím, že zvyšování cen
není příjemné, ale myslím, že jsme se dali
na správnou cestu. Bohužel nejde udělat
vše najednou. Snížení objemu směsného
komunálního odpadu (výměna nádob za
menší objem) by nám mělo pomoci při získání nižší ceny za uložení na skládku. Teď
se mluví o připravovaném novém zákonu
o odpadech a zvyšování cen. Doufám, že
budeme na to připraveni. Současnou situaci bych přirovnal k větě, která se používala
na vojně, „těžko na cvičišti, lehko v boji“.
Pokud se nám společně podaří zvládnout
řádné ukládání separovaného odpadu, nemělo by zavedení nového zákona o odpadech na naši obec tak tvrdě dopadnout.
Mnozí namítnou, že někde v sousední obci
to mají levnější. Není to tím, že by měli
lepší ceny od svozové firmy, ceny jsou
přibližně stejné, ale je to otázka dotování
ze strany obce. Jako zastupitelé jsme se
shodli, že je potřeba dotovat pouze ty aktivity, kde již není žádná jiná možnost. A u
odpadů možnost je v tom, že občané budou
řádně a svědomitě odpad třídit a zejména
ukládat. Mají totiž možnost to ovlivnit.
V letošním roce nás čeká příspěvek na ZŠ Kostelec nad Labem ve výši 4,1
mil. Kč. Při jednáních o navýšení kapacity
v Mratíně se mluví o částce na vodojem ve
výši do 15-20 mil, Kč. Pokud by zvítězila
varianta, že dodavatel vody VKM Kladno
nás zahrne do projektu velkého vodojemu
v naší oblasti mezi Zlonínem a Líbeznicemi, může být tato částka možná o něco
menší. Uvidíme, jak to dopadne.
Vzhledem k potřebným investicím všem
zastupitelům připadalo dotování odpadů
jako vyhozené peníze.
			
		
Ing. Jiří Falek		
		
starosta obce
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Vážení občané,
dovolte mi, abych Vám i Vašim blízkým
hned v úvodu popřál do nového roku
vše nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti, životní pohody a mnoho pracovních i
osobních úspěchů nejen za sebe, ale za
všechny pracovníky obecního úřadu a zastupitele.
V závěru prosince proběhlo několik tradičních akcí. Jako každý rok se
uskutečnila „Mratínská polední“, kde
pěvecký sbor Meluzína za hudebního
doprovodu Zdeňka Nováka zazpíval nejoblíbenější koledy. Tato akce má velký
počet návštěvníků, že se ani nevejdou do
naší kapličky. V sobotu před Silvestrem
zpívaly v kapličce sestry Eliška a Karolína Laňkovi. Zde už bylo méně lidí, ale
přesto účast bylo oproti loňskému roku
větší. V novém roce 2020 poslední sobotu
na konci ledna by se měl uskutečnit společný Sokolský výstup mratíňáků na horu
Říp, letos jubilejní 12. ročník.
Začátek ledna je pro obecní úřad docela
rušný a náročný. Jednak se účetně uzavírá
rok 2019, překlápí účetnictví, ale hlavně
se začínají vybírat poplatky a tak paní
pokladní se nezastaví. Letos jsou platby
v zaplacení sjednoceny do konce března.
A co je dále potěšující, že se nám už
znatelně prodlužuje den a blíží se jaro.
Nechci to zakřiknout, ale zima k nám z

hlediska údržby obce byla velmi přívětivá, zatím jsme nemuseli řešit úklid sněhu. Bohužel děti si zimu v Mratíně také
neužily. A sníh není pořádně ani na horách, aby bylo možné tam v klidu zajet.
Navíc nejsou žádné vodní srážky, které
by zvedly nebo alespoň udržely hladinu
spodní vody na stávající úrovni. Jestli to
tak bude pokračovat dál, budeme muset,
ač neradi, přistoupit v letošním roce k zákazu napouštění bazénů, zalévání zahrad,
mytí aut apod. Máme totiž dané množství
a překročení denních, týdenních, měsíčních limitů je trestáno vysokou pokutou,
kterou si nemůžeme v žádném případě
dovolit. Nemáme ještě všechny výsledky
roku 2019, ale třeba prosincová, lednová
spotřeba je okolo 3 tisíc m3, ale v měsících červen, červenec, srpen a září spotřeba dosahuje 8 tisíc m3. A to nemluvím o
denních či týdenních limitech.
Co nás v letošním roce čeká?
Hned v začátku ledna proběhne druhé
kolo výběrového řízení na vybudování
cyklostezky. Měla by být hotova do poloviny roku. Doufám, že se nám nikdo nebude odvolávat. Do závěru ledna budeme
finišovat s projektem a následným podáním žádosti na dotaci na výměnu všech
oken, dveří a zateplení půdy v Mateřské
školce. Výměna oken je už bezpodmínečně nutná, jsou ve velmi špatném stavu. Bez dotace by pro obec výměna oken

byla finančně velmi bolestná, neboť podle
rozpočtu vycházejí přes 2,5 miliónu Kč.
Důvodem takto vysoké ceny je skutečnost, že budova staré školky je kulturní
památka a okna musí být dobová. Bude
pokračovat vlastní výstavba hal v budoucím sběrném dvoře v bývalém cukrovaru.
Pracuje se na dvou projektech. První se
týká zase budovy Mateřské školky, kde
se řeší odvlhčení objektu a nová fasáda.
Druhý projekt připravuje rekonstrukci
budovy bývalé Kočárovny, kde by mělo
vzniknout komunitní centrum. Jsme ale
na začátku. S tím by mělo vzniknout i
napojení objektu na inženýrské sítě a přístupová komunikace přes sportovní areál
včetně osvětlení.
Budeme muset řešit také nedostatek pitné
vody. Intenzivně jednáme s vodárnami,
ale situace je opravdu vážná. Je pravda,
že po téměř 30-ti letech slibů o vyrovnávacím vodojemu v naší oblasti se rozjelo
územní řízení na vodojem, který by „měl“
do 2 let situaci stabilizovat. Budeme Vás
průběžně informovat.
					
		
Ing. Jiří Falek
					
		
starosta obce

Mratín, leden 2010
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Za Vysočinkou do Pelhřimova
listkou Hudby hradní stráže a Policie české republiky. Všichni
jmenovaní vládnou nejen svými krásnými hlasy, ale také i vtipem a smyslem pro humor. Dvouhodinový odpolední koncert
utekl jako voda a nastal čas loučení. Příští rok se pojede zase a
to už 3.ledna. Těšíme se, Vysočinko!
J.Jiráková, kronikářka.

Hned následující ráno po valném sedění dvacítka mratínských
baráčíků nasedla do připraveného autobusu a vydala se do Pelhřimova. Dorazili v pohodě právě před obědem a všichni už věděli, kam se půjde. V restauraci „U Vlasáků“ si každý vybral podle své chuti, pak ještě dobrá kávička a rychle do města, alespoň
na hodinovou procházku. Pelhřimov je opravdu krásný, vše bylo
zalité sluncem a počasí nám přálo.
Proč se jelo právě do Pelhřimova? V neděli 5. ledna 2020 tam
jejich oblíbená kapela Vysočinka měla novoroční koncert a mratínští za ní byli už popáté. Vzájemně se moc dobře znají, Vysočinka v Mratíně také už několikrát hrála a netají se tím, že
se jim u nás líbí a jezdí sem rádi. To se týká hlavně velkých
výročí. Vysočinka je kapela, která hraje dechovkovou klasiku,
všem známé písničky a každý si může podle libosti zazpívat.
Ale nejen to, dávají k dobru i méně známé, ale krásné moravské
valčíky i polky a na svých koncertech mají vždy zajímavé hosty,
kteří přispívají ke krásné atmosféře. Letos to byl jednak jejich
velmi častý host Jiří Škvára a dále Josef Oplt, dlouholetý člen
Karlínského divadla a také zpěvačka Ivana Brožová, která je só-

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách,
slepičky Green Shell-typu Araukana a Dark Shell-typu Maranska.
Stáří 15- 19 týdnů, cena 169 -219,- Kč/ ks.
Prodej: 3.3., 28.5. a 12.6. 2020
Mratín - restaurace u mateř. školy– 15.05 hod.
Výkup králičích kožek- cena dle poptávky.
Info :Po-Pá 9.00-16.00hod ,
tel. 601 576 270, 728 605 840,
www.drubezcervenyhradek.cz
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Platnost karet Lítačka bude automaticky prodloužena o tři roky
Praha 28. 1. 2020 – V letošním roce bude končit platnost dopravních karet Lítačka, které se začaly poprvé vydávat v roce
2016. Provozovatel Lítačky, pražská městská společnost Operátor ICT, společně s Magistrátem hlavního města Prahy se rozhodly automaticky planost karet Lítačka prodloužit o tři roky.
Cestující, kterým by karta v letošním roce propadla, tak budou
moci s Lítačkou cestovat po Praze a Středočeském kraji až do
roku 2023.

Všechny karty Lítačka, kterým končí planost během letošního
roku, budou automaticky v databázi provozovatele karty Operátora ICT prodlouženy. Cestující nebudou muset provést žádný
úkon, tak jak tomu bylo v minulosti například vložením karty do
validátorů, které již od konce srpna 2018 nejsou pro cestování v
Praze a Středočeském kraji potřeba.
Cestujícím, kterých se původní konec platnosti v letošním roce
bude týkat, budou rozesílány informační e-maily a SMS zprávy
podle toho, jaký kontakt uvedli při registraci.
„V současnosti je v našem systému registrováno něco málo přes
859 000 karet Lítačka a na více než 630 000 je poté nahrán dlouhodobý časový kupón. Doufáme, že prodloužení platnosti cestující ocení. Naším cílem je odbavování v dopravě v Praze co
nejvíce liberalizovat
a digitalizovat. Cestující mají od prosince 2019 možnost mít
dlouhodobý časový kupón pouze v mobilní aplikaci PID Lítačka
a odbavovat se jen prostřednictvím obrazovky mobilu. Od srpna
2018 si navíc všichni cestující mohou kupóny převést na bezkontaktní bankovní karty či
In Kartu,“ doplnil generální ředitel městské společnosti Operátor ICT Michal Fišer.

Dopravním kartám Lítačka vydaným v roce 2016, na které si
mohou cestující nahrávat dlouhodobé časové kupóny a cestovat
po Praze a Středočeském kraji, bude letos postupně končit platnost. Během letošního roku by tak měla skončit platnost asi 450
000 karet. Provozovatel karty Lítačka ovšem společně s Magistrátem hlavního města Prahy rozhodl
o automatickém prodloužení původně exspirujících karet, a to
o tři roky.
„Rozhodnutím prodloužit platnost karet Lítačka o tři roky chceme vyjít vstříc všem cestujícím v hlavním městě a ulehčit jim tak
starosti s vyřizováním nové karty. Navíc tím zabráníme zbytečným nákladům, které by vydávání nových karet představovalo.
Do budoucna rovněž plánujeme prodlužovat platnost i dalších
karet Lítačka, jimž by končila planost v roce 2021 a zvyšovat tak
co nejvíce pohodlí cestujících,“ uvedl k prodloužení platnosti
Lítaček primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib.

Podrobné informace týkající se prodlužování platnosti karet budou komunikovány na webu pid.litacka.cz, sociálních sítích Lítačky a rovněž i na výdejních místech Lítačky.
				
Petr Habáň, Operátor ICT

Baráčnický
průvod
masek
bude
14. března
2020
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Ohlédnutí za dny svátečními
otevřené. Každoročně se
zpívají jak tradiční koledy, tak se objevují i
nové, neméně pěkné písně, které sbor Meluzína
zařazuje do svého repertoáru. Krásná vánoční
atmosféra pohladila po
duši a ten, kdo si donesl
lucerničku se svíčkou,
mohl si odnést i betlémské světlo.
28. prosince uspořádaly
sestry Karolína a Eliška
Laňkovy Vánoční hudební odpoledne. Bylo
opravdu milé se v klidu
zaposlouchat a prožít si
znovu vánoční atmosféru v naší kapli. Při zpěvu písní a koled se vždy samy postarají o hudební doprovod
a my se můžeme v klidu oddávat poslechu. Je to moc
dobře, že máme možnost takových akcí, kdy se můžeme před koncem roku sejít s přáteli, popřát si vše
dobré a prožít společně chvíle nejkrásnějších svátků
a závěru roku. (JaJ)

Ještě než jsme se rozloučili s rokem 2019 a přivítali
nový rok, měli jsme možnost zúčastnit se akcí, které v naší obci dotváří tu pravou vánoční atmosféru.
Mratínská polední patří neodmyslitelně ke Štědrému
dni již po mnoho let a zájem je každoročně nad rámec kapacity kaple sv. Michaela Archanděla. Ten,
kdo dorazil „za pět minut dvanáct“ už neměl šanci
se dostat dovnitř a tak jako vždy spousta lidí zůstala
přede dveřmi, které byly po dobu této akce jako vždy
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Dne 8.2.2020 od 9.45h – 17.00h v Mratíně podruhé cvičení Qigong

OSM KUSŮ BROKÁTŮ - PROHLOUBENÍ
od hlavy až k patě. Sestava velmi pozitivně působí na systém
orgánů v našem těle. Ačkoliv se to třeba na první pohled nezdá,
odehrává se během ní mnohé, protože největší účinek cvičení
probíhá uvnitř našeho těla. Podporujeme jím funkční okruhy
srdce a plic, regulujeme trojitý ohřívač, stimulujeme funkční okruh jater, harmonizujeme žaludek a slezinu a posilujeme
funkční okruh ledvin.
Díky cvičení zlepšujeme pružnost těla a posilujeme imunitní systém. Ačkoliv patří sestava Osm kusů brokátu k prvnímu
stupni na cestě cvičení Qigong, je velmi účinná a nabízí nám
možnost podpořit své tělo, pracovat s ním a procítit jej. Celodenní intenzivní práce vám umožní proniknout do cvičení mnohem
hlouběji.
Přestože toto několik tisíc let staré čínské cvičení pochází z pro
nás velmi odlišné tradice a kultury, hledám neustále cesty, jak jej
vyučovat a co nejlépe zpřístupnit i nám. Protože, jak říká profesor Zhang, „ Qigong pochází z Číny – ale patří celému světu“.

Program:
Druhé celodenní cvičení v Mratíně navazuje na kurz předešlý.
Bude obsahovat:
- opakování všech základů Qigongu a sestavy Osm kusů
brokátu.
- základní krok
- základní postavení
- stát jako strom
- principy stylu Daoyin Yangscheng gong
- nově pak Energetickou sprchu
- zdravotní účinky sestavy Osm kusů brokátu
- první obraz ze sestavy Daoyin pro zachování zdraví. Touto
sestavou bude pokračovat kurz navazující.

Co potřebuji ke cvičení: pohodlné oblečení, pohodlnou obuv s
tenkou podrážkou, svačinu.
Kurz je určen hlavně pro ty, kteří si chtěji sestavu prohloubit,
doplnit a i pro ty, kteří se chtějí seznámit s jejími zdravotními
účinky.
Máte- li dotazy, neváhejte mne kontaktovat qigong@cviceniqigong.cz
Lektorka: Markéta Hrdá

Osm kusů brokátu je tradiční qigongová sestava, která je velmi
účinnou cestou k vnitřní rovnováze a uvolnění, podpoře toku
lymfy, oběhu krve v žilách a proudění Qi v meridiánech.
Existuje řada stylů Qi gongu. Principy na kterých je postaven
systém Daoyin Yangsheng Gong, jsou například intenzivní vytáčení paží i nohou, při nichž se aktivují dráhy a akupunkturní
body, plynulost pohybu, střídání napětí a uvolnění a „otevírání“
oblasti bederní páteře.
Autorem tohoto stylu je profesor Zhang, který pečlivě sestavil
cviky tak, že díky jejich rozmanitosti procvičujeme tělo doslova

Cena: 1200,- Kč
Pro přihlášení napište na qigong@cviceniqigong.cz
Rezervace: 600,-Kč
Platba: 2400234526/2010 (uveďte pouze v.s. 1901)
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