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POZVÁNKA
Zveme především všechny děti ale i jejich rodiče a ostatní občany obce na akci
pořádanou Obecním úřadem Mratín a Agenturou pro Mratín
ROZSVĚCENÍ

VÁNOČNÍHO

STROMU

která se koná v neděli 3. prosince 2017 v 18.00 hodin v Zámecké zahradě
za Restaurací U hřiště.
Před vlastním rozsvícením vystoupí se svým programem děti z Mateřské školy Mratín
a koledy zazpívá místní pěvecký spolek Meluzína.
Auta nechte, prosím, doma, udělejte si pěknou procházku.
Tradiční občerstvení zajistí pan Miroslav Václavík.
Ing. Jiří Falek 							
starosta obce 					

Bc. Zdeněk Novák
Agentura pro Mratín

Extrémně silný vítr a výpadek elektrického proudu v Mratíně
V neděli 29.10.2017zasáhl celou Českou republiky extrémně silný vítr. Nevyhnul se ani Mratínu. Okolo 9. hodiny vypadl
elektrický proud. Příčinou byla spadlá velká větev přes vedení
22 kV v háji za bývalým cukrovarem, jak jsem se osobně přesvědčil. Bohužel krizová linka na hlášení poruch byla přetížena
a přestala vůbec fungovat. Volal jsem hasiče, ale ani ti neměli
spojení s dispečinkem elektrických poruch. Bez asistence pracovníků distribuční elektrické soustavy nešla větev odstranit.
Zkoušel jsem i linku pro krizové situace, ale ani tam jsem neuspěl. Spojení nebylo.
Postupně se obnovilo napětí v jižní a západní části obce, protože jsou napojeni přes transformátory na jiné vysoké vedení.
Paradoxem bylo, že v ulicích svítilo veřejné osvětlení, ale domy
byly bez elektrického proudu. Důvodem je to, že 3 ze 4 spínacích
bodů veřejného osvětlení jsou zapojeny na zmíněné jiné vedení.
Znovu okolo 17-té hodiny se starosta a místostarosta vypravili na místo poruchy. Auto jsme museli nechat na konci ulice V
Poustkách a zbylých asi 250 m doklouzat po zvodnělé a blátivé
cestě. Bohužel situace byla stále stejná, větev ležela přes všechny tři fáze. Spojení na dispečink stále nefungovalo. Najednou
se na okraji polní cesty objevilo auto ČEZu Distribuce. I když
mělo náhon na všechny 4 kola, dalo mu dost práce se dostat až
téměř na místo. Chybělo asi 40 m v těžkém a mokrém terénu
zarostlém křovinami. Dostat se ale až na místo se řidič obával,
že tam zapadne a nedostane se ven. A z dispečinku měl ještě
pořádně velký seznam dalších poruch, které musel opravit. Už to
vypadalo, že odjede s tím, že v pondělí ráno přijede velká technika. Strávit ještě celou noc bez proudu se nám ale nechtělo.
V té chvíli nás napadl spásný nápad. Požádali jsme ho, ať
ještě chvíli počká a že zkusíme zavolat místního podnikatele
pana Miroslava Václavíka, který má traktor – bagr JCB, a který bude schopen se na místo dostat. Po zavolání pan Václavík
ihned přislíbil pomoc a za chvíli skutečně přijel. Dostal se až
na místo pod dráty se spadlou větví, vyzdvihl lopatu až k větvi.

Pak už byla jen chvilka a větev byla odříznuta. Všichni jsme si
oddychli. Pracovníci ČEZu Distribuce sdělili, že jenom ručně
zapnou spínací bod vysokého napětí mezi Mratínem a Novou
Vsí a přes vysílačku dají pokyn dispečinku, aby dálkově sepnut
vedení mezi Mratínem a Sluhy.
Všem jsme poděkovali za pomoc, všichni odjeli a my jsme
zůstali ve tmě, větru, poprchávání a neskutečném rozjetém blátě
u lesa. Pomalu jsme doklouzali rozježděnou, blátivou polní cestu k autu a než jsme dojeli domů, elektrický proud už zapojili a
okna temných domů se rozsvítila. I když jsme byli zabláceni, jak
se říká „až za ušima“, měli jsme dobrý pocit. Tady se potvrdilo
přísloví „být ve správný čas na správném místě“. (JF)

(v archivu jsem našel pouze tuto Mirkovu fotku :-)
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Parkování aut v zimním období
Byli bychom rádi, aby toto období bylo stejné, jako zimy předchozí, neboť ušetříme na zimní údržbě. Ale i když bude stejná jako
zimy předchozí, nevyhneme se nějakému poprašku či menší vrstvě,
která bude potřeba odklidit. Proto tímto apelujeme na občany, aby
svá vozidla parkovali na svých pozemcích a uvolnili průjezd na
komunikaci pro pluh. Totéž platí pro majitelé aut v Brandýské ulici u bytových domů, aby při parkování nepřečnívali na chodník.
Pak totiž neprojede technika, s kterou odklízíme sníh z chodníků.
Místní komunikace se jen pluhují, solí se jen hlavní komunikace.

Vážení občané,

nezadržitelným tempem se blíží závěr roku, který je spojen s celou řadou akcí, na které se všichni, a to nejen z Mratína, těšíme.
První sobotu v prosinci (2.12, kdy začíná advent) bude tradiční
jarmark spojený s již 11. ročníkem „Mistrovstvím ČR v přípravě
bramborového salátu Vitana Cup 2017“. Následující den v neděli 3.
prosince bude další akce, a to „Rozsvícení vánočního stromu“, kde
chceme dětem udělat radost čokoládovým adventním kalendářem
a dospělým sklenkou svařeného vína. Svařené víno je určeno ke
konzumaci na místě, nelze si jej odnášet v přinesených nádobách
domů. Obě akce jsou na samostatných pozvánkách. I prosinec bude
plný akcí, jen tedy heslovitě- Mikuláš, Mratínská polední spojená
s rozdáváním Betlémského světla a každoroční Beseda z občany
na jakékoliv téma týkající se obce. Přesné termíny budou v příštím
vydání Mratínovin.

Svoz rostlinného odpadu v bionádobách v listopadu končí, poslední svoz je v pondělí 27. listopadu 2017. Pak i nadále je každou
neděli od 9:00 do 10:00 otevřen sběrný dvůr, kde mohou mratínští
občané bioodpad či ostatní odpad zdarma odložit.
Postupné dočasné uzavírání odborů MěÚ Brandýs nad Labem
– Stará Boleslav.
V souvislosti s oznámeným zrušením pražských detašovaných
pracovišť MěÚ Brandýs v Praze v Biskupské ulici a Orebitské ulici
dochází postupně k sestěhování do Brandýsa a Staré Boleslavi. V
Brandýse vznikne nové pracoviště v ulici Ivana Olbrachta (naproti
České spořitelně). Pokud od poloviny listopadu do konce roku si
budete potřebovat na úřadě v Brandýse nad Labem něco nutně vyřídit, je lepší se předem informovat, zda mají otevřeno a kde přesně
sedí. Neznamená to, že úřad se celý zavře, ale třeba tak po 14 dní
nebudou v tomto rozmezí jednotlivé odbory fungovat.

Odstávky elektřiny poslední dobou začínají být častější. Některé jsou plánované, jiné neplánované. U těch neplánovaných je
nejhorší, že to několikrát za sebou zapnou a vypnou. Co to udělá s
počítači a jinými elektronickými spotřebiči, nemusím říkat. Měli
jsme domluvenou schůzku se zástupcem ČEZu Distribuce na úterý
31.10.2017, ale přišel ten nedělní extrémní vítr, všichni pracovníci
ČEZu Distribuce měli pohotovost a ze schůzky sešlo. Napsal jsem
všechny dotazy písemně, ale na ně mi prý musí odpovědět tiskový
mluvčí. Do uzávěrky novin však odpověď nepřišla, tak bude zveřejněna v prosincovém vydání. Nová schůzka je sjednána na úterý
14.11.2017

Stavební akce
Chodník Mratín – Měšice. Práce se zpomalili kvůli tomu, že je
zde větší množství zeminy než se předpokládalo a podklad neměl
parametry požadovaného zhutnění. Vyřeší se to větší vrstvou štěrku,
práce od pondělí 13.11.2017 zase jedou na plno. Termín by neměl
být ohrožen (pokud nebudou velké mrazy či trvalé deště).

Máte-li problém s dodávkou elektřiny, můžete se podívat na
speciální webovou stránku ČEZ Distribuce, http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html nebo zavolat na telefon
800 850 860, kde získáte více informací. Je lepší a účinnější volat
na uvedené číslo, protože na Obecním úřadě ani sami nevíme, že určitá část je z důvodu poruchy bez proudu a jak dlouho bude oprava
trvat. Navíc tak okamžitě informujete společnost ČEZ Distribuce o
poruše, protože tato společnost je pro Vás partnerem, protože s ní
má každý smlouvu o přenosu elektrické energie.

Veřejný bezdrátový rozhlas
V rámci protipovodňových opatření od poloviny listopadu začne
montáž bezdrátového rozhlasu po celé obci.

Na zvážení:
I když jsme ve století, kdy rakety létají k jiným planetám naší
sluneční soustavy, je potřeba také myslet na elementární potřeby
v případě nějaké kalamity, kdy i přes veškerou snahu se nepodaří
hned obnovit dodávky médií. Nechci tady v žádném případě vyvolávat paniku nějakými katastrofálními scénáři, ale je určité dobré
být připraven a mít nějaké možnosti, jak se třeba situaci při výpadku
elektrického proudu vylepšit. Na něm je, jak u koho, závislé vaření,
svícení a topení. Je dobré mít doma pár lahví balené vody a nějaký nezávislý zdroj na vaření (přenosný plynový vařič) a nezávislý
zdroj tepla (kamna, krb). Stačí si vzpomenout na televizní reportáže, kdy po extrémním větru v řadě obcí nešel elektrický proud po
několik dní.

								
				
Ing. Jiří Falek			
								
				
starosta obce

Změny důležitých telefonních čísel
MUDr. Koňařík
tel. 777 374 920
Česká pošta Mratín
tel. 954 225 063
tel. 954 225 062
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Dobrá zpráva za čtyři gumy

MratíNoviny

Smutný pohled na probouzející se nedělní Mratín. Patrně svérázný byznys model byl příčinou
černé neděle. Pozorný čtenář si všimne (a domyslí), že na fotografii chybí čtyří pneumatiky
a přebývají čtyři cihly. I taková může být realita
první listopadové neděle. Chce se vám v takovém případě nadávat, tak nadáváte. Uvědomíte
si, že svět je plný póvlu, ale také to, že vaši sousedi jsou připraveni okamžitě pomoci a kromě
toho, že vymyslí řešení, ještě ho okamžitě zrealizují. To je zpráva, která za ty ojeté gumy stojí.
Takže díky všem sousedům, kteří mi věnovali
kus svého víkendového času!
A milým překvapením byla i brandýská policie.
Všechno bylo rychlé, laskavé a vstřícné.
					
(zn)

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017, konané ve dnech
20.10.-21.10.2017 v Mratíně.
Počet zapsaných voličů v seznamu bylo 898, vydaných obálek 599, což představuje
volební účast 66,7 %. Platných hlasů bylo 100 %, tzn. 599 hlasů.

platné hlasy
číslo název strany
celkem
%
1
Občanská demokratická strana
140
23,37
2
Řád národa - Vlastenecká unie
0
0,00
3
Cesta odpovědnosti společnosti
0
0,00
4
Česká strana sociálně demokratická
40
6,67
6
Radostné Česko
0
0,00
7
Starostové a nezávislí
26
4,34
8
KSČM
28
4,67
9
Strana zelených
11
1,83
Výsledky
Poslanecké
sněmovny
Parlamentu
ČRve2017,
dnech 20.10.-21.10.2017
Výsledkyvoleb
voleb dodo
Poslanecké
sněmovny
Parlamentu
ČR 2017, konané
dnech konané
10 veROZUMNÍ-stop
migraci, diktát.EU v Mratíně. Počet2zapsaných
0,33
20.10.-21.10.2017
Mratíně.
12
Strana
svobodných
2,17599
voličů
v seznamuv bylo
898, vydaných obálek 599, což představuje volební
účast
66,7 %.občanů
Platných hlasů bylo 100 13
%, tzn.
13
Blok proti islam.-Obrana domova
0
0,00
Počet zapsaných voličů v seznamu bylo 898, vydaných obálek 599, což představuje
hlasů.
14
Občanská demokratická aliance
0
0,00
volební účast 66,7 %. Platných hlasů bylo 100 %, tzn. 599 hlasů.
15
Česká pirátská strana
69
11,51
17
Unie H.A.V.E.L.
0
0,00
19
Referendum o Evropské unii
0
0,00
platné hlasy
20
TOP 09
40
6,67
číslo název strany
celkem
%
21
ANO 2011
152
25,37
1
Občanská demokratická strana
140
23,37
22
Dobrá volba 2016
0
0,00
2
Řád národa - Vlastenecká unie
0
0,00
23
SPR-Republ.str.Čsl.M.Sládka
0
0,00
3
Cesta odpovědnosti společnosti
0
0,00
24
KDU - ČSL
5
0,83
4
Česká strana sociálně demokratická
40
6,67
25
Česká strana národně sociální
0
0,00
6
Radostné Česko
0
0,00
26
REALISTÉ
5
0,83
7
Starostové a nezávislí
26
4,34
27
SPORTOVCI
2
0,33
8
KSČM
28
4,67
28
Dělnická.str.sociální spravedl.
0
0,00
9
Strana zelených
11
1,83
29
SPD Tomio Okamura
65
10,85
10
ROZUMNÍ-stop migraci, diktát.EU
2
0,33
30
Strana práv občanů
1
0,16
12
Strana svobodných občanů
13
2,17
13
Blok proti islam.-Obrana domova
0
0,00
CELKEM
599 100,00
14
Občanská demokratická aliance
0
0,00
15
Česká pirátská strana
69
11,51
Zdroj: ČSÚ
Jiráková Jana, kronikářka.
17
Unie H.A.V.E.L.
0
0,00
19
Referendum o Evropské unii
0
0,00
20
TOP 09
40
6,67
21
ANO 2011
152
25,37
22
Dobrá volba 2016
0
0,00
23
SPR-Republ.str.Čsl.M.Sládka
0
0,00
24
KDU - ČSL
5
0,83
25
Česká strana národně sociální
0
0,00
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Senioři debatovali se zástupci obecní policie o vlastní bezpečnosti
Nebylo to ovšem ještě vše. Na závěr všichni dostali ještě
malý hudební dárek, kdy hudební „duo Žembery“ rozezpívalo
pásmem hezkých písniček celou Jídelnu u Karoušků. Atmosféra
byla tak příjemná, že se ani skoro po dvou hodinách nikomu
nechtělo domů.

V Jídelně u Karoušků se konala dne 8.11.2017 beseda se seniory a zahájil ji starosta naší obce pan Ing. Jiří Falek. Besedu
opět uspořádala obecní policie za podpory OÚ Mratín.
Vzhledem k blížícím se Vánočním svátkům se, bohužel, každoročně množí různé nešvary, jako například kapesní krádeže
nebo podezřelé nabídky podomního prodeje. Tato věková kategorie je, kromě dětí, obecně pro tyto živly jeden z nejsnadnějších
cílů. Využívají a zneužívají jejich dobroty, naivity a důvěry ke
svému obohacení. Nezastaví se před ničím a senioři měli možnost vše shlédnout v promítaných snímcích buď na modelových
situacích, nebo z výpovědí okradených seniorů, z nichž někteří
přišli o celoživotní úspory. Každý si z toho odnesl ponaučení.
Komentář i vysvětlení poskytl host paní por. Mgr. Lucie Hanousková z Dopravního inspektorátu PČR.

Při odchodu si všichni účastníci besedy odnášeli mimo poučení, pěkného zážitku i drobné dárky s reflexními prvky a pro
nadcházející chladné dny i balení dobrého čaje.
Naše obecní policie i v následujících dnech po besedě pokračovala v rozdávání reflexních pásek a předmětů s reflexními
prvky v ulicích naší obce ať už seniorům, kteří se z nejrůznějších
důvodu besedy nezúčastnili, nebo našim dětem.
Poděkování patří strážníkům obecní policie za uspořádání
a technické zabezpečení celé akce, Obecnímu úřadu Mratín a
vedení Jídelny u Karoušků za bezplatné poskytnutí prostoru a
obsluhy. 			
(J.J.)

Dalším hostem besedy byl pan Ing. Miroslav Polach, zástupce BESIPu, který hovořil o zásadách bezpečného chování seniorů v dopravě. Mimo jiné proběhla ukázka důležitosti nošení
reflexních prvků nejen při snížené viditelnosti.
Následovalo malé občerstvení, při kterém si hosté pochutnali
na kávě a domácích buchtách.
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plné znění těchto změn spolu s adresářem a seznamem kontaktů na www.mratin.info
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CHARITATIVNÍ KALENDÁŘE 2018
Přemýšlíte nad dárkem, který je zároveň pomocí?
Kupte si NÁSTĚNNÝ A3 KALENDÁŘ
za cenu 350 Kč.
Zapojíte se do projektu “POMOC OPUŠTĚNÝM”,
pomůžete týraným a osamoceným zvířatům nastartovat lepší život.
Více na www.photowithlove.cz, facebooku: Gwen - photo with love
nebo na tel. 777 478 733.
Po Mratíně je rozvoz zdarma :)
Děkuji všem, kteří s námi pomůžou zachránit ty, kteří to skutečně potřebují.
Jana Foldynová

Mratínoviny jsou registrovány na Ministerstvu kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 17934,
Vydává: Agentura pro Mratín, o.s., Sídlo redakce: K Homoli 280, 250 63 Mratín,
Šéfredaktor: Zdeněk Novák, email: zdenek.novak@mratin.info, tel. 722 943 330,
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