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Svatý František už neleží ve stínu
P

atron misionářů a námořníků, svatý
František Xaverský, nemá klid. A nemáme ho ani my, kteří jsme jeho kapličku
chodili navštěvovat, zdobit, upravovat, prostě my, kteří jsme chodívali do jednoho ze
dvou místních hájků na procházku.
Mratín se do současné doby mohl pochlubit dvěma malými kousky přírody. Není
to mnoho, to je pravda, ale na poměry zdejšího regionu je to víceméně uspokojivý počet. Těmi dvěma kousky byly malé, svým
způsobem i řídké, hájky, ve kterých hledalo
útočiště, kromě drobné zvěře, i mnoho našich občanů. Chodívali sem na procházky,
pořádali zde bojovky, sbírali listy do svého
školního herbáře, hráli zde různé hry. Jeden
je na západní straně obce a z velké části o
něj s láskou pečuje rodina Hrádkových, která zde farmaří. Ten druhý býval na straně
východní a jeho majitelkou bývala paní Karolína Šenfeldová se svou sestrou.
     (pokračování na straně 5)
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Není jaro, jako jaro

ení jaro, jako jaro, některé jaro je
jarnější, některé je tak trochu nejarní a jsou i taková jara, co s se z jara převlékla rovnou do léta. Poslední roky mi
unikají tající ledy, ostré slunce, mrazivka
po zádech, jarní květy, obalené stromy …
A teď nevím, jestli je to tím, že kolotoč života se točí tak nějak rychleji, pozornost k
přírodě ubývá, nebo se omezuje pouze na
to dovolenkování, nebo jestli to ta země,
tak nějak urychlila .., že nás to stejně nezajímá, tak abychom to už měli za sebou
a rovnou alou do léta! Hypermarkety taky
nemají čas na nějakou poetiku s pomlázkou, na létu se vydělá víc a lépe … Je to
prostě marketinkově zajímavější. - Možná si to nějaký korporátní hošík takhle
domluvil. – Možná přišel za jarem a řekl
mu: „Hele, neprodlužuj to. Dáme tomu
jen takovou trošku, aby se vybouchali beránci, vejce čoko, pár výrobků z made in
China a hoplá ..! Už to rozfajruj, zatop u
slunce a ať nám jedou bazény, plavky, čluny, zahradní nábytek .. Tak rychle, rychle,
rychle!!!“ - Tak jo, rychle, rychle, rychle
.. Rychle seřezat holky, rychle připravit
zahrádku, rychle zařídit tohle, pak támhleto .. a tohle ještě … Sakra! – Už začalo
léto! Tohle jaro, nějak uteklo. Nebylo to
jaro? – Bylo nějaký? – Co to bylo???
No jo, kdyby to bylo jen jaro, ale ono

i to léto tak nějak to .. uběhne. Uteče, uletí, uplave, uto .. utento... A v září už volá
první vánoční ozdoba: „Veselé vánoce!
– Půjdem spolu do betléma! – Rolničky,
rolničky …“ A já si říkám v tom letošním
předjaří 2015, že to v tom předjaří 2016
asi nestihnu, že to tak nějak uteklo .. a že
to jaro 2015 bylo divný, že jsem ho ani
nezaregistroval … Co budu dělat??? Já to
nedávám!
Tak letím do Hypermarketu a ptám
se nějakého toho korporátního hošíka, co mám dělat, že vlastně nevím, co je
za období, kde to jsem, co mám koupit,
co mám dělat, jak se zorientovat. A Hošík
mi poví: „Koukejte na slevy, to je důležitý“. – A tak koukám. Samý krásný slevy!
– Lyže za pět korun... Badmintonová souprava za dvanáct korun .. Stan za osmnáct
.. osmnáct.. euro??? – „Tady se platí eurem?“ – „Jasně,“ povídá paní od regálu,
„už sedm let. Kde jste byl?“ – Koukám na
ni, koukám do regálu, koukám na hodinky, koukám kolem sebe: „Kde bych byl?
Tady jsem byl. Chystal jsem se na jaro.“
–„Na jaro???“ Ženská si ťuká na hlavu a
pak dodá: „Jaro není.“ – „Není?“ Ptám
se udiveně: „A léto?“ – „Není!“ Povídá
baba. – „A podzim?“ – „Taky ne, pane.
Ani zima.“ - - - „Ani zima???“ – „Ne!“
„A co je tedy?“

„Průtok, pane, chcete jaro, máte jaro.
Chcete léto, máte léto! Kdo chce zimu, má
zimu! Podzim si taky mějte, kdy chcete!
Hlavně nad tím nepřemejšlejte, nesledujte
to, nakupujte, spotřebovávejte, makejte,
ať jste při věci… Nebo vám to uteče, jako
nám jaro utíkalo ještě před pár lety!“
A před ještě více pár lety neutíkalo.
Klubalo se, bylo... nebylo. Každý den
jsem sledoval, jak je ho o kousek víc.
Každý květ na stromě pučel jako sólista!
– A teď? – Nic…“
Úplně mne to skolilo. Jdu k vozu na
parkoviště, vytěsnil jsem všechen hluk
marketu, a do očí se mi zařezává ostrý jarní paprsek, slyším ptáka v koruně stromu,
vůně vzduchu je osvěžující … A támhle
pupenčí keře .. tam holka ukazuje vnady
pod trikem a jaro mi stoupá do duše. …
Zastavil jsem se, zastavil … A Teď
budu koukat, jak se mi to jaro klube, jak
pučí, jak zurčí, jak voní! Tohle jaro bude
dobré, lepší než ta předešlá! Protože tohle
jaro si nenechám ujít!
			

/Guly/

Zájmový kroužek „Mladý strážník“
Výcvik psů
V Mratíně
Nabízím výcvik psů
všech ras a velikostí,
socializaci, odvykání
chování a řešení problematického chování.
Více na tel.:773 265 749

Obecní policie Líbeznice zahajuje ve středu dne 4.3.2015
dětský zájmový kroužek s názvem „Mladý strážník“.
Termíny setkání jsou každou středu od 16:00 hod. do
17:00hod. na úřadovně Obecní policie Líbeznice. Maximální počet zájemců bude cca 15 - 20 dětí ve věku od 7
do 15 let (výjimky z věkové hranice budou posuzovány
individuálně).
Náplní kroužku je seznámení dětí s bezpečnostní problematikou na všech úsecích, jejich seznámení s veškerými formami protiprávního jednání, výukové hry, základy
znalostí výpočetní techniky, sportovní činnost, instruktážní pořady z oboru bezpečnosti a prevence kriminality spojené s návštěvami institucí z této oblasti, zábavné zapojení
do běžné profese strážníka obecní policie bez ohrožení
bezpečnosti dítěte, základy sebeobrany, střelba ze vzduchových zbraní a další podobné aktivity.
Kontaktní osoby: Bc. Jiří Vacek , tel.: 773 770 901
Patrik Kučerík, tel.: 773 770 903
		
mlady.straznik@seznam.cz
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Vážení občané,
čas běží jako o závod a čas stále přináší s sebou vždy nové
a nové překážky, které je potřeba řešit. To je ale život. A my se
snažíme, abychom se s tím vypořádali ke spokojenosti občanů.
Na čas přestalo být aktuální letiště Vodochody, ale objevila se
myšlenka rychlostní železniční trati. Naší obce se to tolik netýká, ale vedení obcí Líbeznic, Hovorčovic a Měšic to dost znervóznilo. Návrh mluvil o nadzemním vedení právě mezi těmito
obcemi. Naštěstí je to celé ve fázi úvah, nejsou tomu přizpůsobeny územní plány obcí.
Na druhou stranu nás zase překvapila myšlenka vedení města
Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi přesunout pražské pracoviště z náměstí Republiky a z Biskupské ulice do Brandýsa
či Staré Boleslavi a pražská pracoviště úplně zrušit, i když je to
zakotveno v zákoně č. 314/2002 Sb. Objekt na náměstí Republiky je totiž České republiky a stát jej chce jako velice lukrativní
objekt prodat.
Domnívám se, že občanům Mratína by to znepříjemnilo život jenom části obyvatel, ale pro řadu obcí ležících od Mělnické
silnice na západ by to bylo velice špatné – nemají totiž přímé
spojení do Brandýsa. To samé se týká obcí na východě okolo
Úval. Pokud by občan nejel autem, musel by vždy přes Prahu
a to je výlet na půl dne. Naštěstí se našel vhodný objekt v Praze v Orebitské ulici na Žižkově, kam se plánuje přesunout obě
pracoviště v Praze. Zatím je to myšlenka, která se zpracovává a
prověřuje. Není to otázka nejbližších dní, ale tak 3 – 5 měsíců.
Budeme Vás včas informovat.
V souvislosti s otevřením pražského tunelu Blanka dne 6. 4.
2015 se mají provést změny jízdních řádů. Ti, co dojíždějí do
Prahy, jistě zaznamenali, že některé pražské části k tomu mají
výhrady a ROPID dostal za úkol navržené změny v Praze přepracovat. Údajně se to ale netýká změn mimo Prahu.
Již přes rok je připravována dopravní integrace Neratovicka
a Mělnicka. Tyto města a okolní obce by získaly nejen jednotné
spojení s Prahou, ale i možnost využívat i společný systém jízdného s možnosti přestupů apod. Všechny spoje by končily u metra v Ládví. Mratína se to týká okrajově. Již jsem se o tom zmínil
někdy v minulém roce. Stávající linka č. 345 z Brandýsa přes
Mratín, Líbeznice do Prahy Ládví je v nových plánech zrušena
a všechny její spoje budou převedeny pod linku č. 417 jezdící
z Brandýsa do Odolené Vody. Linka č. 417 by měla končit v
Líbeznici. Dětí jezdících do Líbeznice se to nedotkne. Cestující
do Prahy tímto směrem mají možnost v Líbeznici přestoupit na
přímé autobusy na Prahu. Ve špičce tam budou několikaminutové intervaly.
Možná jste se to dozvěděli z jiných zdrojů, ale další připravovaná změna se týká Mratína. Existuje návrh, že všechny spoje
linky č. 365 (provozuje DP Praha) by přešly pod linku č. 377
(provozuje ČSAD Střední Čechy) při zachování jejich tras a i
jízdních řádů. Linka č. 365 by tak přestala existovat a všechny
její spoje by jezdily pod č. 377. Trochu se tím ztrácí taková ta
vizuální přehlednost (modré autobusy č. 377 měly zkrácenou
trasu, červené autobusu č. 365 zase trasu delší přes Brázdim), ale
předpokládám, že spoje budou přehledně označené (dřív tak jezdilo ČSAD s.p. a nebyls tím problém). Navíc vzhledem k tomu,
že ČSAD Střední Čechy má nižší cenu za kilometr, byly přidány
další asi 4 spoje navíc. Dopravní obslužnost obce se tím o něco
zvýší a zlepší.
Oficiální potvrzení o těchto dvou posledních plánovaných
změnách se na Obecní úřad nedostalo, ale všichni nás ujišťují,
že vše bude od 6. 4. 2015 platit. Je také nutné sledovat případné vyvěšení změny přímo na sloupcích s jízdními řády na autobusových zastávkách, kde tyto změny by měly být ohlášeny, či

noví jízdní řády vyvěšeny. Jakmile se dozvíme bližší informaci,
budeme Vás informovat.
V lednovém vydání Mratínovin jsem se zmínil o změně zákona o odpadech a dopady na cenu za odpady s tím, že přineseme
v některém dalším vydání bližší informace. Vše připravujeme
na březnové vydání. V současné době má občan možnost kovy
a bioodpad, ale i ostatní odpady uložit ve sběrném místě za
Obecním úřadem, a to každou neděli od 9 – 10 hodin.
Občas se k nám dostane informace, jestli víme o tom,
že včera, předevčírem či jiný den chodili po obci popeláři (dokonce s logem firmy) vyžadující nějaký příspěvek či vyúčtování, popř. jiné osoby, že Vám odeberou vzorek vody, že zajišťují
bezpečnost, že dělají odečty atd. Těžko na to můžeme reagovat,
protože se dozvídáme pozdě. Pokud se Vám něco takového stane a nezdá se Vám to, volejte ihned Obecní úřad, Obecní policii
popř. mě nebo místostarostu. Pár lidí to využívá, ale ti se dají
spočítat na prstech jedné ruky. Volat za dva dny nemá cenu, to
již nemůžeme nic dělat. Zavoláním ochráníte nejenom sebe, ale
především starší spoluobčany, kteří jsou důvěřiví. Koho si pustíte do bytu či rodinného domku je na Vás. Obec má vydanou
vyhlášku zakazující podomní obchod, ale musí mít informaci, že
se něco děje.
Jsou i tací, kteří tvrdí že to nahlásili na Obecním úřadě,
popř. že to mají povolené od Obecního úřadu, že mluvili se
starostou, že starosta s tím souhlasí atd. Ověřujte si, prosím,
takové informace. Není to pravda. Poslední takový případ byl
v lednu, kdy po obci chodil pán a nabízel se zúčastnit elektronické aukce na energie, a že to nahlásil na úřadě a že to má povolené a bůh ví, co ještě tvrdil. Tento pán byl jasně upozorněn
na platnost vyhlášky, ale přesto toho nedbal. Po upozornění několika občanů byl kontaktován policií a bylo mu doporučeno
opustit obec.
Ještě se vrátím k úloze či pozici obce k takovým společným
akcím, jako jsou aukce, doporučování nějakých výrobků, záštita
obce nad něčím, pořádání některých akcí pod hlavičkou obce či
prostorách obce apod.
Obec se zásadně takových akcí neúčastní. Jednak podporováním určité firmy nebo propagování výrobku či služby se můžeme dostat do střetu zájmů, že někoho upřednostňujeme, popř.
jsme následně obviňováni, že dotyčná firma, kterou jsme nějak
upřednostnili, že neplní své závazky, popř. že občany ošidila.
To samé je s aukcemi energií. Je to moderní, odpovídá to duchu
doby. Jakmile ale jdete do takové akce, tak už z ní nemůžete vyskočit. To se stalo několika obcím v nedalekém okolí, že vypsali
veřejnou akci, pak to vyhrála neznámá firma, se sídlem bůh ví
kde, která neměla kapacity na zúčtování plateb, případné změny
se řešily v řádech týdnů a nakonec od této firmy všechny obce
odešly. Obce získaly sice pár tisíc úspory, ale už nikdo nespočítá,
kolik stály reklamace a starosti s tím.
V poslední době se v obci výrazněji objevují geodeti
a zaměřují vše možné. Obec ale pasportizuje své sítě, aby vše
měla v digitální formě.
								
				
Ing. Jiří Falek
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Pozvánka na velikonoční dílnu
Čím si zpříjemnit příchod jara? Co takhle hezkou
velikonoční výzdobou? Originálním přáním, netradičně zdobenými velikonočními vajíčky, která
si odnesete ve vlastnoručně vyrobeném košíčku?
Přijďte ve čtvrtek 19.března kdykoli mezi 14:30 a
18:00 hod. do Centra volného času Měšice a zdarma si něco hezkého vyrobte.
s sebou:
vyfouknutá vejce (nejsou podmínkou, budou i na
místě k dispozici, stejně jako ostatní veškerý materiál)
Pořádá a zve:
OÚ Měšice, CVČ Měšice a Klára Pokorná
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Svatý František už neleží ve stínu
(pokračování ze strany 1)
V minulém čase o něm píšu proto, že
tu už není. Smutné? To je slabé slovo, je
to k uzoufání. Slabším povahám dokonce
jeho návštěvu zapovídám, paní Karolínu z
toho nevyjímaje.
Vy, kteří jste tam v posledních týdne
nebyli, se jistě ptáte, co se stalo. Tak se
hezky posaďte a poslouchejte. Koncem
roku rodina paní Karolíny svůj hájek prodala. Není důležité proč a za kolik, do
toho nám vlastně nic není. Důležité je to,
co následovalo. Nový majitel bez velkého
otálení spočítal tržní cenu letitých dubů,
povolal těžařskou firmu a hájek zplundroval do posledního pařezu. Zákon mu v
takovém jednání nebrání a já nechci nyní
spekulovat o tom, zda v zákonné lhůtě les
znovu osází, nebo jej v tomto vytěženém
stavu prodá. To není ani předmětem mého
nářku. Ostatně, i kdyby ho nakrásně hned
zítra osázel mladými doubky, já se jejich
stínu už stejně nedožiju a patrně i mé děti
už o jeho někdejší půvab ztratí zájem. Výsledkem je, že tu není.
Takže, až si některou prosluněnou neděli umanete, že byste rádi do přírody, na
východ rozhodně nechoďte. Našli byste
tam jen holou pláň s opuštěným krmelcem, ke kterému už ani zvěř nechodí,
protože zmateně pobíhá někde v polích a
pláče.			
(zn)
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INZERCE
Ivča
Nabízím hlídání pracující mamince.Jsem mamina na MD a má malá svěřenkyně,kterou
hlídám jde od září už do školky,takže za ni
hledám náhradu.Dítě do 3,5 let(raději holčičku),není podmínkou.Hlídání od pondělí do
pátku.Domácí zdravá strava samozřejmostí.
Tel:775 443 854,děkuji

Marie Homolkova
Hledáme paní na úklid 1x14 dni v Mratine.
Telefon: 602559197
603344456
Prodám sponky, gumičky, náramky, čelenky
z clairesu .vše nové cena za kus balení 60 kc.

Terorista / Adam, 11 let
(aktuální dětská poezie)
Byl pátek a byl hezký den
Rozhodl jsem se, že půjdu ven
Pak jsem zašel do obchodu
Koupit minerální vodu
Kdyz v tom náhle potížista
Ozbrojený terorista
Když uz zvedal desert eagle
Do nohy ho kous můj bígl
Dostal to ten nacista
Už je tu policista
Hlaveň mu na hlavu vkládá
Nemačkej spoušť, já jsem mladá
Šerifovi zrudly tváře
Pak jí poslal do žaláře.

Sedmý Novoroční výstup mratíňáků na Říp
Po sedmé na Řípu. Mratínští opět obsadili bájnou horu Říp. Sešlo se jich dnes, poslední lednovou sobotu, na 25. Účast byla tedy
menší, než vloni, o to namrzlejší byla hlavní cesta. Takže tradiční
poselství z nejpůvabnější středočeské vesnice na nejzásadnější středočeskou horu bylo doručeno. To zní, že příští rok, poslední lednovou sobotu nás tam mají opět.
Tak, jako každý rok, i ten příští půjdeme poslední lednovou sobotu. Tedy 30. ledna 2016 se sejdeme v 10 hodin před sokolovnou a
vyrazíme. Nezapomeňte!
						
T. J. Sokol
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Valné volební sedění Obce baráčníků Mratín
14. února 2015 (obrazová reportáž)

V příštím vydání Mratínovin přineseme zprávu z Valného sedění OB Mratín
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Mratín
Maškarní
o
pruvod masek
14. 3. 2015
ve 14.00 hodin
Odchod od Sokolovny
ˇ ˇ zvou barácníci
ˇ
Srdecne
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