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Baráčníci zaplnili celý sál, nebyl to však bál
Počestné právo, moudří a opatrní konšelé, zástupci okolních
obcí, svérázy. Tak rychle se vám to vryje pod kůži a máte nad
čím přemýšlet. …Úkol náš jest čestným vždy být, vždy darovat,
kde nutno jest. By rád vždy Čech tu v Čechách žil, by blahobyt
vždy u nás byl. Ty Čechy mé, vlast předrahá, jest Baráčníků otčina. Nuž spojme se v železný kruh, při dobrých srdcích stojí Bůh.
Mratínští baráčníci jsou součástí I. župy Pavla Stránského
ze Zapské Stránky. Sám Pavel Stránský byl z Čech vyštván a
většinu života strávil v zahraničí. Jeho vztah k vlasti byl ovšem
příkladný. Stejně příkladný, jako je vztah baráčníků. Ostatně
právě pro svou blízkost ke Stránského odkazu si jej vsadili do
svého pomyslného erbu.
Bylo by pošetilé snažit se pojmenovat, co současné baráčníky spojuje, ačkoli mě to tolik láká a 4. února jsem si to na
jejich Valném sedění opět po čase uvědomil. Vlastně v jejich
přítomnosti začnete přemýšlet jinak. Zapomenete na ty veledůležité věci, jako je pondělní porada, pracovní termíny, vládní ko-

alici i ucpanou magistrálu a podíváte se do očí tématům, která
jsou trvalá a věčná. Starost o své blízké, potřeby svých sousedů,
rostoucí děti i stárnoucí rodiče, ale také zábava, radost a lidská
blízkost.
Strašně rád potkávám ty, kteří mi to dokáží nejlépe připomenout. Ty, kteří dokáží upřímně popřát štěstí a zdraví a kterým
to bezezbytku věříte. Co mají radost, když se vám daří a jsou
neklidní, když tomu tak není. A takových lidí je mezi baráčníky
více, než kdekoli jinde.
Sedím si tam tiše a nenápadně u stolu, rozhlížím se kolem
sebe a všude je tam vidím. A rád.
Bylo by dobré, aby baráčníci existovali v každé době. Nejen
dnes, ale i za sto nebo tři sta let. Jestli tomu tak bude, to záleží
na lidech samotných. Možná mnozí ani nevědí, co je to baráčník
a já si rozhodně nepřivlastňuji schopnost to vysvětlit. To musí
totiž každý poznat sám. A v Mratíně k tomu máte velkou příležitost. 					
(zn)

Problematika volného pobíhání psů

Mimo obec jsou v podstatě všechny pozemky včetně polních a
lesních cest zařazeny jako honební plochy do konkrétních honiteb. Při pohybu psů je nutno respektovat §9 odst.1) Zákona o
myslivosti č. 449/2001 Sb. : „Je zakázáno plašit zvěř jakýmkoliv způsobem, …“ a dále §10 odst. 1): „Je zakázáno vlastníkům
domácích zvířat, včetně zvířat ze zájmových chovů a zvířat z
farmových chovů nechat je volně pobíhat v honitbě mimo vliv
svého majitele nebo vedoucího.“ V §14 stejného zákona – Oprávnění myslivecké stráže, odst.1) je stanoveno: „Myslivecká stráž
je oprávněna: …. e) usmrcovat v honitbě toulavé psy, kteří mimo
vliv svého vedoucího ve vzdálenosti větší než 200m od nejbližší
nemovitosti sloužící k bydlení pronásledují zvěř; …. pokud je tato nemovitost
umístěna na oploceném pozemku, počítá se tato vzdálenost od jeho oplocení.
Toto oprávnění se nevztahuje na psy
ovčáckých a loveckých plemen, na psy
slepecké, zdravotnické, záchranářské a
služební;….“ Znamená to tedy, že pes,
který se například rozeběhne za zajícem
a neuposlechne okamžitě na zavolání
svého vůdce, je nezodpovědností majitele vystaven vážnému nebezpečí. Řada

lidí namítne, že oni mají přece dva výmarské nebo maďarské
ohaře, labradory,… nebo jiné dnes módní lovecké plemeno. K
tomu lze odkázat na níže uvedené stanovisko právníka. Existuje
také u nás dobře známý medializovaný případ zastřelení volně
pobíhajícího rhodéského ridgebacka (lovecké plemeno honičů)
myslivcem, který nebyl mysliveckou stráží. Rozhodnutí soudu
znělo: řádově stejné (v desítkách tisíc) pokuty pro myslivce za
neoprávněný odstřel (protože nebyl mysliveckou stráží) a rovněž
majiteli psa za neoprávněné volné vypuštění psa. Volné pobíhání
psů je (pro mnohé asi překvapivě) také v rozporu s § 13, Odst.
(1) Zákona proti týrání zvířat č. 246/1992 Sb. ve znění Zákona
č. 312/2008 Sb., podle kterého „Každý je povinen… …učinit
opatření proti úniku zvířat.“ Tento § se týká zvířat v zájmovém
chovu, což se vztahuje i na psy. V případě prokázání porušení tohoto ustanovení (dva svědci, přítomnost obecní či státní policie,
natočení kamerou nebo mobilem, fotodokumentace…) hrozí
majiteli ve správním řízení zaplacení správního poplatku 1 500,Kč a pokuta do 20 000,- Kč. Výjimky jasně vymezují zákony a
patří mezi ně např. povinnost uživatelů honiteb v dostatečném
počtu držet a používat lovecky upotřebitelné psy (s příslušnými
zkouškami z výkonu). Ti se pohybují v honitbách buď vlastních,
nebo pronajatých za úplatu na základě nájemních smluv.
(pokračování na str. 5)
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TJ Sokol Mratín hledá

posily/instruktory na vedení hodin
všestrannosti mladších a straších žáků na
sezonu od září 2017.
Dále hledáme nové členy do našich řad,
kteří se rádi a s láskou budou podílet
na pomoci zajišťování aktivit TJ Sokol
Mratín pro děti a veřejnost.
Kontakt 737 271 473.

Padl tuláků král

10.2.2017 ve věku 11,5 let
zemřel Eda.

Na svůj poslední výlet
odběhl si Eda,
však buďte klidní, bez obav,
hledat ho není třeba.
Z míst kam Eda odešel
se nikdy nikdo nevrací.
A nám zbydou
jenom vzpomínky
které zub času vyvrátí,
jak vítr stromy z kořenů,
vědomi si toho,
že Eda se už nevrátí.

PSÍ KOUČ, VÝCVIK PSŮ, PŘEVÝCHOVA NECHTĚNÉHO CHOVÁNÍ - ZAČÍNÁME JARNÍ PSÍ ŠKOLIČKU !!!!
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
xavier.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 trénink.
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Vážení občané,
letos si zase po řadě let „užíváme“ zimního počasí. Děti
zimu vítají, starší občané by ji raději oželeli. Z pozice obce
jsou to pro nás výdaje, které bychom raději použili někde jinde. Alespoň se příroda odpočine. Podle předpovědi počasí na
únor mají být noční teploty pod nulou asi do 18. února, denní teploty se budou pohybovat těsně nad nulou. Ale znáte ty
předpovědi, přesné jsou tak den dopředu.
Mratíňáci jako každoročně absolvovali poslední sobotu v
lednu pod hlavičkou Sokola expedici ročního prvovýstupu na
horu Říp. Zúčastnilo se asi 26 účastníků. Všem zúčastněným
se to moc líbilo. Mě také. V březnu nás čeká baráčnický průvod masek.

s mapou. Po vyhodnocení budou zvát jednotlivé majitele na
Obecní úřad, kde s nimi vzniklou situaci pojednají. Většinou
se ale jedná o povolené a zkolaudované stavby, které majitelé
nenechali geodeticky zaměřit a zaměření nepředali k zanesení
do map na Katastrálním úřadě. Budou to muset tak následně
učinit. Předmětem budou také případné „černé stavby“. Tam
si majitelé budou muset vyřídit dodatečné stavení povolení.
Na nápravu zjištěných závad bude několika měsíční prostor.
S tím pak souvisí dát si do souladu i daňovou povinnost na
Finančním úřadě ve Staré Boleslavi, pokud se na dodatečně
zapsanou stavbu bude vztahovat daň z nemovitosti. Bližší informace se dozvíte u starosty na Obecním úřadě. Ploty nebo
nějaké sousedské nesrovnalosti se neřeší.

Co nám přinesl leden a začátek února?
Jak jsem se zmínil již výše, v lednu měla údržba obce
dost napilno s úklidem sněhu. Jenom pro zajímavost jestli
víte, kolik kilometrů se najede při protahování ulic a v kolik
pracovníci vstávají?		
Pokud sněží v noci, tak
podle výšky sněhu v rozmezí mezi druhou až čtvrtou hodinou
ranní. Při protahování ulic pluhem se najede cca 26 km při
jednom záběru. Pokud je sněhu více, tak se ulice projíždějí ještě jednou a jízdní pruh se rozšiřuje, což je dalších cca
26 km. Chodníky se zase podle výšky sněhu čistí tak 3 až 4
hodiny. Pak následuje odpočinek-přestávka. Dopoledne, kdy
je lépe vidět, se pak čistí křižovatky místních komunikací.
Pokud padá sníh, tak se místo toho zase uklízí. Letos k tomu
zase ještě přišel odvoz sněhu z parkovacích ploch.
Začátkem února se v sousedním Kostelci nad Labem objevila u soukromého chovatele ptačí chřipka. Vzhledem k
blízkosti města byla naše obec Krajskou hygienickou správou zahrnuta do ochranného pásma. O týden později se ptačí
chřipka objevila v Zárybech. Protože Záryby jsou dál, tak z
jejich pozice jsme v pásmu dozoru. Ochranná pásma trvají
okolo 30 dnů, ukončení vyhlašuje Krajská hygienická správa.
Co to pro nás znamená. První krok bylo již zmíněné vyhlášení pásem, druhý krok bylo nahlášení počtu drůbeže a jiného ptactva na Obecní úřad a třetí krok byl na chovatelích,
aby zamezili případnému styku domácí drůbeže s volně žijícími zejména vodními ptáky, kteří ptačí chřipku přenášejí.
Někdo to vyřešil tak, že drůbež nepouští nebo výběh zakryl
sítí. Největší nebezpečí pro drůbež je v blízkosti vodního toku
nebo rybníka, kde se vodní ptáci pohybují po břehu a chřipka se může na volně pobíhající drůbež přenést. Přenos ptačí
chřipky na člověka podle odborníků nehrozí. Pokud někdo z
občanů najde mrtvého volně žijícího ptáka, může to nahlásit
obecní policii nebo na Obecní úřad. Pracovníci obce to již
zařídí. Krajská hygienická správa neřeší mrtvé, volně žijící ptáky. Pokud uhyne domácí drůbež, je nutné to nahlásit
rovněž na Obecním úřadě, a pokud se při následném rozboru
prokáže ptačí chřipka, bude chov toho dotyčného chovatele
zlikvidován. Při ojedinělém výskytu by se nemělo jednat o
nějakou celoplošnou likvidaci drůbeže v obci. Držíme chovatelům palce.
Za zmínku stojí nová veterinární služba, která by měla
postupně začít do naší obce zajíždět. Je potřeba se dívat na
jejich webové stránky www.vetbus.cz, zda tam není uveden
termín. Pokud ne, lze se přes webovou stránku přihlásit. Autobus bude ve stanoveném termínu parkovat na parkovišti
pod Sokolovnou.
Další akce, která v obci probíhá, je kontrola nemovitostí
ze strany Katastrálního úřadu pro Prahu – východ. Po obci
chodí dvě pracovnice Katastrálního úřadu, mají mapy a letecký snímek a dívají se na nemovitosti a porovnávají skutečnost

VAROVÁNÍ OBČANŮ
Již na několik občanů se začátkem února telefonicky obrátila firma nabízející občanům účast na burze energií s tím, že
jedná z pověření obce, která se údajně na burzu přihlásila. A
hned si chtějí dojednat schůzku s občanem u něho doma.
Nic z toho není pravda. Obec se nikam nepřihlásila, a
pokud by chtěla cokoli organizovat, tak vždy předem občany informuje. Nenechte se zlákat vidinou snížení cen energií
(plyn, elektřina) o 10 a více procent.
Rovněž tak různí podomní obchodníci nabízející různé
zboží či služby. V naší obci je podomní obchod obecní vyhláškou zakázáný právě z důvodu bezpečnosti starších občanů. Jejich slova, že to nahlásili na obecní úřad nebo že mají
povolené obecním úřadem, jsou nepravdivá. Obec vydala
vyhlášku, kterou nelze případ od případu na Obecním úřadě
obcházet nějakým povolováním.
Poplatky 2017
Do konce března je povinnost zaplatit poplatky za komunální odpad a za psi. Upozorňuji, že poplatky je možné hradit i bankovním převodem nebo hotově přímo na úřadě. A to
nejen v úředních hodinách v pondělí a ve středu od 17 -19
hodin, ale i v pracovních dnech v dopoledních hodinách od
8 do 12 hodin.
Prosba – prosím sundejte známky z odpadových nádob
z minulých let, na nádobě musí být pouze známka pro rok
2017. Je to požadavek svážející firmy pro lepší kontrolu. Je to
obdobné, jako s dálniční známkou u aut. Stará známka musí
být odstraněna.
Dovolím si upozornit, že je ještě pár dlužníků z minulého
roku a jestli nezaplatí do konce února, tak obec může poplatek navýšit až na trojnásobek. Vzhledem k nákladům z toho
vzniklých, této možnosti obec jistě využije.
Totéž se týká i plateb za vodu. Občané nám dluží ještě cca
150 tisíc, což pro Technické služby je docela velká finanční
zátěž. Budeme zase vypínat vodu. Tito neplatiči si totiž neuvědomují, že urgování stojí čas pracovníků a i poštovné, které
je ve výši cca 45,- až 60 Kč za jeden dopis s doručenkou do
vlastních rukou. Vůbec si totiž neváží, že vodné a stočné je
jen 60,- Kč/m3 oproti až 90 korunám v některých okolních
obcích.
Na základě četných dotazů občanů informujeme, že sběr
bioodpadu v bionádobách začne v pondělí 3. dubna 2017.
								
Jinak občané mohou každou neděli odevzdat bioodpad ve
sběrném dvoře od 9:00 do 10:00 hodin.
								
			
Ing. Jiří Falek				
								
			
starosta obce		
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Vydáno z archivu:
Divadelní představení
“Hodiny”, které by
klidně uneslo název
“O osobní odpovědnosti a dvou rezervovaných sedadlech”...
Současný mratínský
divadelní spolek se narodil přeci jen do lepší
doby, že?
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(pokračování ze str. 1)

bem, uvedeným v právním předpisu. DO TÉ DOBY MU ZÁKON ŽÁDNOU OCHRANU NEPŘIZNÁVÁ. A stejně tak: příslušník armády, BIS, kriminální služby, myslivecká stráž, lesní
stráž, rybářská stráž .....a další veřejní činitelé..... A POTAŽMO
DALŠÍ OSOBY NEBO VĚCI (např. PSI), kteří požívají nějakou
ochranu. A proto při akcích vidíte na psech dečky s červeným
křížem, obojky s nápisem policie, bílé obojky slepeckých psů...
atd. (označení nemusí být přesné, atd. ... viz příslušné prováděcí
vyhlášky).“

Stanovisko právníka k nejčastějším případům
„Pokud jakýkoliv pes v honitbě (ale i mimo ní) úmyslně zaútočí na jakoukoliv osobu, nebo na psa, kterého tato osoba vede,
může poté přijít v platnost zpravidla Trestní zákon 140/61 Sb. ve
znění 161/2006 Sb. § 13 (nutná obrana), popř. § 14 (krajní nouze). Každý občan by se měl ve vlastním zájmu poučit o obsahu
(a nadřazenosti nad ostatními zákony), nastanou-li podmínky v
tomto zákoně vyjmenované (např. útok, hrozící škoda apod.).
Takže i v případě, kdy JAKÝKOLIV PES nebo jiné zvíře strhává zvěř a hrozí-li vznik škody, je nejenom právem ale (dle jiných
platných zákonů) povinností zúčastněného občana (nejenom
myslivce) škodě předejít, přičemž důsledek činu nesmí způsobit
škodu větší, než by hrozila nečinností (viz krajní nouze). A mnozí občané netuší, že takový tříletý chovný srnec má hodnotu přes
10 tis. Kč, zajíc se nakupuje v Maďarsku pro osvěžení chovu za
cca 350 Euro/ks atd.. Diskuze o právu a povinnostech majitelů
psů - pokud jsou vedeny lidmi, kteří si za jakoukoliv cenu chtějí
prosadit jen to jejich vlastní právo (třeba i v dobrém úmyslu),
mají výsledek jediný - a to lidovou tvořivost a právní chaos v
diskutované oblasti.
Dále platí:
1) Pro stanovení výše škody v případě sporu si soud určí příslušného znalce v oboru. A toho nebude zajímat, za kolik jste koupili
štěně (to se dá domluvit s prodejcem) a co vás stál jeho výcvik.
Určí cenu obecnou a nic s tím nenaděláte - vždyť zeptejte se pěti
náhodně vybraných neznámých osob na hodnotu Vašeho pejska
- budete se divit. A soud také tak bude zkoumat, jak z OBECNÉHO POVĚDOMÍ je známo, jak může (nebo musí?) osoba
povinná znát výši možné škody.
2) Aby kdokoliv používal zákonnou ochranu - pak musí dát najevo PŘEDEPSANÝM ZPŮSOBEM, že tuto ochranu má. Policista v civilu není veřejným činitelem do té doby, než se svému
okolí prokáže (průkazem, odznakem, uniformou atd.) způso-

Závěr: Lidé, kteří si pořizují psa, musí dobře promyslet, nejen
které plemeno se jim líbí a možnosti v rámci vlastní nemovitosti
(dům, dvůr, zahrada), ale také aspekty případného pohybu mimo
tyto objekty. Lovecká plemena byla často po stovky let šlechtěna s cílem rozvíjení loveckých schopností. Tyto vlohy lze v
jedné generaci utlumit, ale nikoliv odstranit. Byla by to ostatně
i škoda. Lovecké geny jsou obecně zakódované v každém psu,
protože pořád zůstává šelmou. Je tedy třeba zvážit, zda potřebujeme hlídače, domácího mazlíčka, asistenčního psa, či pomocníka při lovu, a podle toho volit plemeno. Na obecní pozemky
v intravilánech se vztahují obecní vyhlášky (většinu pohyb pouze na krátkém pevném vodítku a povinnost sbírat exkrementy).
Ostatní pozemky pak mají konkrétního majitele nebo skupinu
majitelů a pohyb psů na nich je omezen republikovými zákony a
vyhláškami. Jestliže se na těchto pozemcích nacházíme, nejsme
doma, jsme tu na návštěvě. A měli bychom se chovat jako slušná návštěva. Majitelé a nájemci pozemků – zemědělci, lesníci a
myslivci – se pak určitě budou chovat jako slušní hostitelé. Vypustit psa z vodítka pak můžeme jen za podmínky jeho absolutní
poslušnosti v jakékoliv situaci. Třeba i ve chvíli, kdy metr před
ním vyběhne zajíc. A, upřímně řečeno, takových psů je zanedbatelné procento. Platí pak otřelý slovní obrat, že neznalost zákonů
neomlouvá….
			
Ing. Pavel Černý
              Myslivecké sdružení Sluhy, z.s. se sídlem v Mratíně
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