MratíNoviny

únor 2016

Nezávislý mratínský měsíčník

IX. ročník

vydání č. 86

Baráčnický průvod masek je za dveřmi
Se železnou pravidelností a svatou trpělivostí
připravuje Česká obec baráčníků Mratín každoroční průvod masek a tvrdošíjně trvá na tom, že to
není masopust, protože to nesplňuje všechna pravidla masopustu. Inu dobrá, pojďme tedy psát o Baráčnickém průvodu masek, ale do svých diářů si to
ukládejme, jako Masopust. Baráčníci mají samozřejmě pravdu a já ctím jejich vůli, ale na oplátku
zase uznejte, že se nesnadno píše o této velkolepé
jarní události, která se těší trvale velkému zájmu
všech mratínských, bez použití slova masopust.
12. března tedy přijďte ve 14 hodin všichni
(pokud možno v maskách) k sokolovně. Starosta
předá symbolický klíč od obce baráčníkům a začnou se dít masopustní věci, byť se nebude jednat
o masopust.
				
(red)		

Rybníky u Mratína

Mimo zámku je jednou z nepřehlédnutelných dominant Mratína soustava rybníků v okolí obce. Rybníky jsou součástí povodí Líbeznického potoka a západně pokračují do Měšic, kde se
rozkládá i největší rybník soustavy – Měšický rybník. Směrem
k centru obce Mratín se Líbeznický potok vlévá do Mratínského
potoka – ideální místo pro výstavbu vodního mlýna.Ten je obtížné minout při cestě autem či autobusem do Sluh.
Součástí břehových porostů rybníků jsou především rákosiny.
Pokračováním rybníka jsou obtížně přístupné podmáčené olšiny.
Větší porosty vytváří potočník vzpřímený – druh z čeledi miříkovitých, který se vzácně objevuje v potocích či kanálech.V
létě ho prozrazují okolíky drobných bílých kvítků. Podle vůně je
možné zaznamenat mátu vodní.
V méně mokrých částech mají lesní porosty charakter lužních
lesů.Ve stromovém patře převládá jasan ztepilý, bohatě zastoupené keřové patro zastupuje javor klen, střemchy, brsleny, bezy,
nebo nepůvodní rybíz červený. Spletené provazy stonků vytváří
chmel otáčivý.
V křovinách je možné zahlédnout ještě vzácnější druh – jilm
habrolistý. Grafióza jilmů zdecimovala tuto skupinu natolik, že
již začaly figurovat v červeném seznamu ohrožených druhů.
V bylinném patře se objevuje netýkavka malokvětá, ostružiníky, bažanka vytrvalá, kopřivy a bršlice kozí noha. Rozsáhlé

porosty vytváří šišák vysoký, pěkná dekorativní rostlina s modrofialovými květy skládající řídké klasnaté květenství. Pochází
z jihovýchodní Evropy a západní Asie, v lesním porostu intenzivně zplaňuje.
Autor: Daniel Hrčka
Oblastní muzeum Praha-východ
Pro MratíNoviny: kronikář obce Zd. Preller.

KAREL IV.
Letos uplyne 700 let od narození (14.5.1316) českého
krále, římského císaře Karla IV., vládl v letech 1346—
1378.
Původně pokřtěný jako Václav, přijal jméno Karel v
sedmi letech po biřmování na francouzském královském
dvoře, kde byl na vychování. Na tehdejší dobu byl hodně
vzdělaný, ovládal čtyři řeči; latinu, němčinu, francouzštinu a italštinu, česky se znovu naučil po návratu z francie.
To mu bylo sedmnáct. Začal spravovat české království
místo nepřítomného otce Jana Lucemburského. Vedl si velice dobře, také proto, že ve všem navázal na přemyslovské
tradice, což po dlouhé době uklidnilo vztahy se šlechtou.
České země Karel vždy míval jako nejstabilnější součást
své říše. V roce 1355, 6.ledna, byl Karel IV. v Miláně korunován za italského krále.
Na svou dobu neobvyklých stosedmdesát tři centimetrů
vysoký a urostlý mladík byl skvělým prototypem rytíře a
také rád vyhledával boj. Jakožto pomazanou hlavu ho musel mírnit sám papež. Moc platné to nebylo, dokud se Karel
na jednom z turnajů doživotně nezmrzačil. Chodil pak trochu sehnutý s hlavou na stranu a omezenou pohyblivostí.
Ve třiceti se stal nejprve králem římským a po otcově
smrti i českým, ovšem oficiálně jako Karel I. Císařského titulu pak dosáhl o devět let později. Karel se zasloužil o nevídaný rozkvět českého státu, z mnoha věcí jimiž
se trvale vepsal do dějin, jmenujme Karlovu univerzitu,
výstavbu Prahy, hrad Karlštejn. A také zřízení pražského
arcibiskupství, s jehož prvním představeným Arnoštem z
Pardubic vázalo Karla upřímné přátelství i velikost ducha.
Nikdy předtím ani potom už v Praze současně nepůsobili
dva takoví evropští velikáni, snad s výjimkou T.G.Masa-
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ryka a Karla Čapka.
Když v listopadu roku 1378 Karel IV. zemřel, v pohřební řeči ho poprvé nazvali OTCEM VLASTI. Tento čestný a
veskrze oprávněný přídomek mu zůstal až do současnosti.
Podle historických pramenů zpracoval kronikář obce
Zd. Preller.
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Vážení občané,
chvilku jsme si užili zimního počasí a už se pomalu přibližuje jaro.
Meteorologové sice předpovídají ještě sněhovou nadílku, doufám ale,
že se to bude týkat spíš vyšších poloh. Na jednu stranu správci komunikací ušetří, na druhou stranu si ale příroda neodpočine.
Na základě četných dotazů občanů informujeme, že sběr bioodpadu v bionádobách začne v pondělí 4. 4. 2016. Jinak občané
mohou každou neděli odevzdat bioodpad ve sběrném dvoře od 9:00 do
10:00 hodin.
Díval jsem se do loňských novin, jakými tématy v té době
obec žila. Připravovala se integrace MHD Neratovicka a Mělnicka,
která se naší obce týkala okrajově. Měnil se zákon o odpadech a řešil
jsem podomní obchod. Co se od té doby změnilo:

navýšením autobusové dopravy v místě jejich bydliště a tím zhoršení
životního prostředí. Zvýšením počtu spojů se vyřeší přeplněnost spojů
na jedné straně, ale na druhé straně zase vyvolá odpor v Praze – Ládví.
Pokud se celou věc podíváme střízlivými očima, tak myšlenka to
určitě není špatná, ale skutečnost je taková, že za obrovské finanční
prostředky bychom získali službu, o které nejsem přesvědčen, že přinese to, co si od ni slibujeme. Navíc finanční prostředky budeme v dalších
letech potřebovat pro důležitější oblasti, jako je třeba základní školství.
Pokud by se v budoucnu situace ale nějak výrazně změnila v náš prospěch, určitě se obec nebude bránit této situace využít.
Odpady
V loňské změně Zákona o odpadech se mezi tehdejší komodity zařadil i bioodpad. I když se zvýšil poplatek o 20,- Kč (podle nákladů
r. 2014), obec v letošním roce bude asi na odpady doplácet ze svého.
Důvodem je to, že v r. 2014 se bioodpad v bionádobách svážel až od
léta a tudíž se neprojevil celoroční náklad do výpočtu. Tohle ani není
ale tak důležité.
Daleko důležitější je skutečnost, že stát se zavázel v Bruselu
myslím od r. 2024, že se již odpad nebude skládkovat. K tomu spěje i
politika státu, že bude zvyšovat poplatky za ukládání odpadu na skládky, aby donutil obyvatele více třídit. Na jednu stranu oproti ostatním
obcím mohu říci, že s tříděním obec jako celek na tom není tak špatně
(počet hnízd pro separovaný odpad, počet kontejnerů a četnost vývozu), ale s čím nejsem spokojen, je vlastní kvalita třídění. Na tom jako
obec hodně ztrácíme. Jsou různé návrhy na zkvalitnění třídění a tím
snížení podílu komunálního odpadu, ale každá varianta má své pro, ale
i proti. Zabýváme se tím dost intenzivně. Důležité ale je, jak se k tomu
postaví legislativa, která má takový zvyk, že občas je to ode zdi ke zdi.
Nemohu v této chvíli říci, jestli nějaké výrazné změny budou už od r.
2017, zda na to budeme stačit sami nebo se pokusíme získat dotaci.
Budeme Vás průběžně informovat.

Doprava
Linka č. 365 skončila a její autobusy se přičlenily do linky 377. Byly
přidány 4 spoje navíc. Linka č. 345 jako taková také skočila, její spoje
byly začleněny do linky č. 417. Spojení do Líbeznice se nezměnilo, přišli jsme o přímý spoj do Ládví, je však možnost v Líbeznici přestoupit
na přímé spoje na metro do Prahy - Ládví.
Nemohu opomenout podzimní telefonický dotaz jednoho občana
Mratína a pak následně i osobní jednání, zda by šla zlepšit doprava do
Líbeznic, kde je rychlejší spoj na metro do Ládví oproti autobusu č.
377, který jednak projíždí starými Letňanami, a pak jede přes Brázdim.
Rozdíl údajně až 10 minut. Nebo omezit linku č. 377 a kapacity přesunout na směr do Líbeznic, kde se dá přestoupit na přímé spoje.
Nedělal jsem nějaký složitý výpočet, ale vyšel jsem z jednoduchých
„kupeckých počtů“. Z ročních zpráv vím, že linka č. 377 stojí v hrubém
čísle okolo 9 milionů Kč ročně, kde město Praha přispívá na tuto linku
částkou asi 6,5 mil. Kč ročně, asi 1 milion za rok platí obce (Kostelec
asi 400 tisíc a obce Mratín, Sluhy Veleň a Brázdim po cca 150 tisících),
zbylá část je jízdné a příspěvek Středočeského kraje. Proč Praha platí
tak vysokou částku spočívá v tom, že větší část trasy vede po území
města Prahy a navíc si řeší právě dopravu přes staré Letňany. Při těchto jednoduchých počtech je vidět, že zde brát nelze. Moc bychom nezískali, způsobili bychom narušení rovnováhy mezi obcemi a zhoršili
bychom si dopravní obslužnost tímto směrem. Navíc bychom přišli o
poměrně velice výhodné finanční podmínky, které už bychom nikdy
zpětně nedostali.
Na můj dotaz u organizátora dopravy společnost ROPID o řešení
požadavku jsem dostal přímou odpověď. Pokud takový spoj chceme,
musíme si jej zaplatit ze svého. Kritéria jsou tato. Aby se linka dopravní
společnosti vyplatila, musí najet za den cca 200 km. Protože do Líbeznic je to okolo 5 km, tam a zpátky tedy 10 km, do požadovaného limitu
by se tedy vešlo 20 spojů z Mratína do Líbeznic a 20 spojů z Líbeznic
do Mratína. Cena 1 km je cca 35,- Kč/km bez DPH. Cena za jeden
den by tedy byla 200 km x 35Kč/km = 7.000,- Kč/den bez DPH. Při
předpokladu, že by linka jezdila jen v pracovní dny, tak při průměrném
počtu 20-ti pracovních dnů by cena za měsíc byla 140.000Kč/měsíc
bez DPH, tak rok pak 1 680 000,-Kč bez DPH. DPH je u autobusové
dopravy 15%, takže konečná částka vychází 1 932 000,- Kč. Pokud
by linka nejezdila přes prázdniny, tak by se částka snížila cca na 1 610
000,- Kč/rok. To je ale suma, kterou si naše obec nemůže dovolit, neboť volných prostředků má kolem 2,5 mil. Kč. Zkoušel jsem jednat
s obcí Měšice, ale zájem nebyl, jsou relativně spokojení s linkou č.
351(nějaké připomínky by se určitě našly), ale hlavně přestup v Líbeznicích není pro ně zase tak zajímavý.
Samozřejmě jsem se zástupci ROPIDu jednal vícekrát a situaci průběžně monitoruji. V integraci přes obec Líbeznice vidím několik problémů. Jednak při rozhovorech se zástupci obcí a s občany obcí Líbeznice a Báště je nespokojenost s kvalitou dopravy v oblasti přeplněnosti
a nedodržování jízdních řádů (zpoždění ve špičkách). Na druhé straně
je neustálá nespokojenost obyvatel Prahy – Ládví, kteří nesouhlasí s

Bezpečnost, podomní obchod
Některé sousední obce zaznamenali nájezd zlodějů, kteří během
několika dnů vykradli nebo se pokusili vykrást několik objektů, ať už
soukromých domů, provozoven či školských zařízení. V této souvislosti jsme reagovali tím, že jsme zvýšili počet nočních směn obecní
policie. Přesto doporučuji proto všem občanům řádně zabezpečit své
nemovitosti, zavírat okna, garáže apod., nenechávat drahé věci či vybavení venku na zahradě, kde to každý může vidět, popř. si naistalovat
bezpečnostní zařízení a hlavně mít dobrou pojistnou smlouvu. Je to na
každém, jak se rozhodne.
S tím souvisí i pohyb neznámých osob po obci. Zvláštní skupinou
jsou podomní obchodníci. V naší obci je obecně závaznou vyhláškou
zakázaný podomní obchod (tím se myslí, že Vám někdo neznámý zazvoní o vrátek a začne nabízet cokoliv – od ovčích dek, přes prášky
na praní až po energie či jiné služby). Zákaz ale neznamená, že Vám
někdo přesto nezazvoní. Je to pak na Vás. Pustíte-li takového člověka k
sobě domů, nesete všechna rizika sami. Dovolím si Vás požádat o zatelefonování na obecní úřad, mě nebo obecní polici. Nemusíte se bát, že
někde bude zveřejněno Vaše jméno. Ochráníte tím především své starší
spoluobčany, kteří třeba nejsou tak hbití, jsou důvěřiví a věří, že by někdo „tak milý“, přeci neokradl starého člověka. Skutečnost je však jiná.
Jinak pro Vaše pobavení, koncem ledna chodil po obci muž vydávající
se za pracovníka firmy svážející odpady, přál k novému roku a žádal o
příspěvek. Bohužel se nám nepodařilo jej chytit.
								
				
Ing. Jiří Falek
								
				
starosta obce
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PSÍ KOUČ, VÝCVIK PSŮ, PŘEVÝCHOVA
NECHTĚNÉHO CHOVÁNÍ
Je pro vás každá procházka se psem náročná, protože vás váš pes celou cestu táhne na vodítku?
Bojíte se, že váš pes bude opět honit dítě na kole
nebo se popere s jiným psem? Máte strach pustit
psa z vodítka, protože mu nevěříte, že se k vám v
případě potřeby vrátí? Stydíte se pozvat si návštěvu, aby jí váš pes nezničil samou radostí oblečení,
případně ji neporazil ve dveřích? Nevíte jak sladit
soužití psa s dítětem či novým partnerem? Pokud
jste si alespoň na některou z otázek odpověděli
ano, kontaktujte mě na emailu largo.largo@seznam.cz nebo na tel.č. 773 265 749 a já vám ráda
pomůžu šetrně přesvědčit psa, že pánem jste za
každé situace vy a poradím vám, jak váš společný
život co nejvíce zpříjemnit, abyste byli spokojeni
vy, vaši blízcí i pes.
Provádím individuální kurzy, skupinové kurzy
nebo osobní trenink.

Obecní oknihovna
OTEVŘENA

Touto cestou bych chtěla uchovat památku
svému otci
Jaroslavu Holečkovi, narozenému 26.2.1942.

Od 8. února je opět v provozu obecní
knihovna

„Když chci něco objevit, začnu tím, že přečtu o všem, co
už se v tomto oboru udělalo - na to jsou všechny ty knihy
v knihovnách.“
				
T. A. Edison

Rodák z Mratína, který by 26.2.2016 oslavil
74. narozeniny.
Měl zde spousta kamarádu a jistě se připojí ke
vzpomínce. Za to, co pro své dcery udělal, mu
velice děkuji.
Miluji ho
Děkuji
Jaroslava Špánková, roz.Holečková
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MRATÍNSKÁ INZERCE
Nabízím ELEKTROSERVISNÍ SLUŽBY.
Servis elektrospotřebičů bojler, pračka,
indukční deska, el.trouba, tiskárna. Servis
elektr. ručního nářadí. Rekonstrukce a
opravy starší elektroinstalace. Zapojím nový
spotřebič a potvrdím záruční list. Výměny
zásuvek a vypínačů. Provádím i menší
zámečnické opravy.Lippert-servis 775 375
350
Lippert

Poptávám instalatéra nebo hodinového
manžela na výměnu koupelnové baterie/
kohoutku a případně přesilikonování vany/
sprchového koutu. Díky za info na email
hv1@post.cz
Hana

Prodám kopačky Nike a sálovky Adidas velikost 30. Původní cena 600,- za kus, nyní
200,- za kus, možno i jednotlivě. Nošené cca
půl roku 2x týdně na trenink. Možno zkusit
v Mratíně. Telefon 603862116 Email: roma- Pohlídám pracující mamince dítě s
neštovicema. Jsem z Mratína na RD s 2,5
na.cvachova@seznam.cz
letým synem. mob:604897709
Romana Langmaierová
Michaela
Hledám zedníka nebo firmu, který by zboural
a znovu vystavěl elektrickou přípojku
(antoníčka) v plotě z KB bloků.... Chybí (zdroj inzerce: www.mratin.info)
čas...případně vypomůžu se zajištěním materiálu a odvozu suti. Děkuji za nabídky
pfunfalek@seznam.cz 737383127
PF
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Maškarní
o
pruvod masek
2016
14.12.3.3.2015
ve 14.00 hodin
Odchod od Sokolovny
ˇ ˇ zvou barácníci
ˇ
Srdecne
plakát baráčníci.indd 1
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