MratíNoviny

březen 2018

Nezávislý mratínský měsíčník

XI. ročník

vydání č. 108

Jak voní opona? Na to se nezapomíná
ozve. Jen je třeba počítat s tím, že divadlo
je věc celého souboru, je třeba docházet
na zkoušky a plnit odpovědně domluvené
úkoly (naučit se v potřebné době text, zapracovat na kostýmu... No a samozřejmě
zprvu bude elév (kandrdas) prověřen na
čurdě a teprve poté ho čekají větší role. Je
třeba i trochu trpělivosti a pokory, protože
když rejža zavelí, musí se vyhovět...

Čeká nás po dvou letech opět premiéra,
co jste dělali celé ty dva roky?
Ač se to zdá neuvěřitelné, celou dobu jsme
zkoušeli. Chvíli samozřejmě trvá vybrat,
co se vlastně bude dál hrát. Pak rozdílení
rolí, úpravy v textu apod. Pravdou zůstává, že náš nový kus se rodil neobvykle
dlouho. Věřme, že o to to bude větší kulturní zážitek! Teď ale s úplnou pravdou
ven - měli jsme problémy s docházkou i
s obsazením všech rolí. Tu poslední jsme
obsadili cca před měsícem. K důslednému
zkoušení stejně soubor donutí až blížící se
termín premiéry...
prošel herecký soubor nějakou obměnou, nebo se potkáme s podobnou sestavou, jako naposledy?
Zdravé jádro zůstává, změny přicházejí. Od minule máme jednu novou posilu
z Nové vsi, zkoušeli jsme přibrat i další
zájemkyni, ale ta to bohužel kvůli složité dopravě a jako neřidička vzdala. Jsme
trochu jako u Cimrmanů, takže kolegové,
kteří zprvu pomáhají s technikou, nápovědou apod. nakonec bývají přemluveni k
začátku na malé roli a pak už to jede. Novým tvářím se rozhodně nebráníme, takže
pokud se v Mratíně a okolí objevil někdo,
kdo by si chtěl prkna vyzkoušet, ať se

Zastihli jsme vás zrovna na kostýmové
zkoušce, kdo vám vůbec kostýmy navrhuje?
Kostýmy si řešíme sami. Každý si pro
svou roli najde, co je nejbližší jeho představě a co vyhovuje jeho pohodlí. Pokud
je někdo zcela vedle, samozřejmě ho zbytek souboru usměrní, základní představu
vždy řešíme všichni dohromady. Dost
možností už nám skýtá i náš malý depozit,
který se utěšeně rozrůstá. Drobné úpravy
jsou na každém herci, ovšem samozřejmě
si vzájemně pomáháme. Někdy jsou problém rekvizity, pro současný kus sháníme
např. hudební nástroje, což je trochu těžší.
S lecčím si ale vypomůžeme z vlastních
domácností no a když není zbytí, pustíme
nějakou kačku z divadelní kasy a koupíme např. paruku.
		
(pokračování na str. 2)

Premiéra v Mratíně!

21. dubna od 18:00 hodin v Sokolovně
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(rozhovor - pokračování ze str. 1)
Jak dlouho trvá nastudování nové hry? Všichni jste zaměstnaní a volný čas jistě hledáte složitě.
No to je právě problém těch uplynulých dvou let, kdy se nedařilo. Na nastudování hry je to velice dlouhá doba, ale stalo se.
Myslím ovšem, že intenzivní práce začala až po loňských letních
prázdninách. To už jsme si stanovili opravdu deadline a makáme. Leckdo už text uměl před prázdninami, ale pravdou zůstává,
že když se nezkouší, rychle se zapomíná. Přitom dostat text do
hlavy je pro komedianta velice osvobozující. Jak tam je, můžete
se na jevišti věnovat pohybu, pilovat vtípky, vymýšlet pro svou
postavu různé libůstky. I tohle všechno musí být nacvičené, protože ostatní kolegové musí být na situaci připraveni. Někdy sice
přijdou i ty nečekané akce, kdy naostro někdo zkope text, nebo
zapomene rekvizitu v zákulisí, to je pak na celém souboru, jak
se s tím vyrovná... Jak jsem již říkala, divadlo je právě o celém
souboru. Když jeden herec chybí, musí někdo číst roli za něj,
chybí nám při pohybu na jevišti, dodatečně si musíme pamatovat, jak jsme ho pohybově zrežírovali a pak u to předat. Když jde
o nováčka, právě prověřovaného čurdou, je to sice jednodušší
za něj přečíst, ale zase nemá možnost sbírat zkušenosti. Když
jde o nějakou z větších rolí, stojí pak zkouška za houby a pro

Pokud chcete objevit nová mratínská zákoutí a pohodlnou,
byť trochu blátivou promenádu, pak obujte vycházkovou obuv
a oběhněte Ministrák. Sekery a pily distributora elekřiny zde
odhalily nedělní kolonádu. Jakoby zvala na procházku se psem
nebo kočkou, je široká a pohodlná. Nyní se po ní jde jako po
parku, protože je celá zasypaná drobnými štěpky, vzniklými kácením a zřejmě i štěpkováním přímo na místě.

všechny zúčastněné je to spíš opakování textu. Pro divadlo je
potřeba každého člena a platí staré známé, že není malých rolí...
Proto kolem zdravého jádra probíhá fluktuace. Někdo něco zrovna řeší v rodině, v zaměstnání... Vždycky je lepší přiznat „lidi,
já na to teď nemám, udělejte tenhle kus beze mne“, než aby pak
soubor řešil něčí nepřítomnost na zkouškách. Dlužno ovšem
podotknouti, že všichni momentálně nehrající zůstávají našimi
sympatizanty a s lecčím (např. s kostýmy, nebo rekvizitami) nám
pomáhají. Kdo si jednou čuchnul, jak voní opona a podíval se
dírou v ní, jak se před premiérou plní hlediště, ten zkrátka jen tak
nezapomíná. No a samozřejmě i v našem divadelním souboru
MiG máme nestory, kteří by radši dali výpověď v práci, než si
nechat ujít tu příležitost stát ve světlech ramp a pak ten moment,
kdy potlesk hřeje do uší...
Kdy se můžeme těšit na premiéru?
S radostí mohu sdělit, vás všechny i s kamarády a příbuznými
můžeme pozvat na 21.4. v 18:00 na naši domovskou scénu v
mratínské sokolovně. Máme pro vás připravenou černou komedii Vrátila se jednou v noci, kterou brilantně sepsal argentinský
autor Eduardo Rovner.
Děkuji za rozhovor!			
(zn)
					
foto: Jirka Smíšek

Ani jsem netušil, že tudy vede cesta necesta, nebýt toho mýcení. Nad hlavou vám tiše vrní kilovolty, lehce v nich prská, ale
nenechte se zneklidnit. Pokud si dobře pamatuji na definici tzv.
krokového napětí, nemělo by vám nic hrozit. Ale čůrat bych na
tomto místě nedoporučoval. Pokud si dobře pamatuju... :-)
(23)
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Vážení občané,
doufám, že zima je snad za námi. Píši svůj příspěvek
ještě před prvním jarním dnem, ale až jej budete číst, tak
už bude kalendářně jaro. V dlouhodobé předpovědi na březen píší, že teploty budou mírně nadprůměrné a srážky normální. Ale jak všichni máme zkušenosti, počasí bude jako
na houpačce.

Pozor změna zimního času na letní čas:
Letní čas v roce 2018 začne platit v noci ze soboty na
neděli 25. března. Hodiny se posunou o hodinu vpřed z
2:00 na 3:00.
Ještě bych chtěl říci pár slov k obecnímu rozhlasu.
Jeho systém fungování je trochu jiný, než u starého rozhlasu. Jednak relace se dají namluvit dopředu a naprogramovat termín a čas vysílání. Je to trochu složitější, protože
např. dříve jsme délku hudby vysílali podle zkušenosti, teď
se musí vše naprogramovat. Také hudební doprovod je také
jiný, neboť s novým rozhlasem jsme obdrželi i balíček hudebních skladeb, které nepodléhají autorským poplatkům
OSA. Ty delší skladby jsou podle našeho názoru pomalé
a mdlé, ty rychlejší zase krátké, že posluchači nestačí ani
doběhnout k oknu. Snad se nám to postupem času podaří
vylepšit.
Ještě k vlastnímu poslechu. Vyzvali jsme občany, aby
nám nahlásili případné poruchy či závady při poslechu, za
což moc děkujeme. Ještě chci upřesnit, že v domě, v místnosti s uzavřenými okny rozhlas skutečně nebude slyšet.
Je potřeba si při zaznění znělky otevřít okno nebo případně
vyjít ven. Hlášení budeme při relaci 2 x opakovat, takže
i když někdo nestihl první hlášení, tak určitě bude slyšet
opakování.
Ještě jedno technické upozornění. Vzhledem k tomu, že
hlášení se přenáší bezdrátově na digitálním principu, může
se stát, že přijímač některého vysílacího místa se nespojí
nebo špatně spojí s vysílačem a hlášení není slyšet. Při
dalším hlášení může být zase vše v pořádku. Pokud by se
to mělo opakovat pravidelně, bude se muset natočit anténa
přijímače.
Prosíme Vás proto o nahlášení i takových závad, protože
nejsme schopni to hned poznat a nechceme Vás otravovat
třeba zkouškou rozhlasu, protože to trvá přes hodinu, než
objedeme 34 hnízd s 85 reproduktory a vše zkontrolujeme.
Děkujeme.

V sobotu 10.3.2018 úspěšně proběhl tradiční maškarní průvod masek v režii místních baráčníků. Počasí nakonec přálo, masek i diváků bylo hodně. Organizátorům
je možno blahopřát za krásnou akci. Vůbec jsem rád, že v
naší obci se udržují staré zvyky a spolky fungují, ať už jsou
to baráčníci, sokolové, fotbalisti či Agentura pro Mratín.
Každá organizace obohacuje místní život svými typickými
akcemi. Každé akce pořádané kýmkoliv si velice vážím,
protože vím, že něco zorganizovat není lehké, proto všem
organizátorů velký dík.
UPOZORNĚNÍ
Dle místní obecně závazné vyhlášky č. 3/2017 je povinnost uhradit poplatek za komunální odpad a psy do 31. 3.
2018. Co to pro občana znamená. Kdo nebude mít na odpadové nádobě nalepenu kontrolní známku na rok 2018, tomu
nebude nádoba s komunálním odpadem v prvním dubnovém
svozu vyprázdněna. Protože první dubnový svoz vychází na
středu 4. dubna, je možno v odpoledních hodinách zaplatit
naposledy ve středu 28.3.2018 a pak až v dopoledních hodinách ve čtvrtek 29.3.2018 a v úterý 3.4.2018. Důvodem
jsou velikonoční svátky, kdy bude volno od pátku 30.3.2018
do pondělí 2.4.2018.
Upozorňuji však ty občany, kteří na poslední chvíli zaplatí převodem z účtu tak, abychom platbu měli na účtu do
11:00 hodin v úterý 3.4.2018, nemusí obdržet známku do
schránky včas.
Nenechávejte platbu, prosím na poslední chvíli !!!
V samostatném článku píši o svozu bioodpadu, který začíná v úterý 3. dubna 2018 a pak každé pondělí až do konce
října, resp. při dobrém počasí bez mrazů či sněhu do konce
listopadu.

S vodou máme ještě i jiné trápení. Asi před 14 dny nám
vodárny nahlásily, že máme někde asi únik vody, neboť
se to projevilo zvýšením odběru. To se dá zjistit nejlépe
v noci, kdy odběr je minimální nebo žádný a to tak, že
se porovnávají odběry ve stejnou hodinu. Bohužel nikde
na povrchu se se žádná voda neobjevila, prostě se ztrácela
v zemi. V noci náš pracovník odstavoval jednotlivé větve, bohužel jsme se ničeho nedopátrali. Pozvali jsme tedy
specializovanou firmu na zjišťování poruch vodovodních
řadů, která ve vytypovaných úsecích také nic nezjistila. Jedině co nám pomohla, že jsme zjistili, že některé ventily
po 28 letech provozu podcházejí a průtok vody nelze plně
uzavřít. Proto jsou na třech místech obce (ulice Tyršova,
náves pod Sokolovnou a vjezd do ulice K Vysušilu) vykopány díry a zajišťuje se příprava pro výměnu ventilů.
Bohužel to v jednom případě bude spojené s úplným uzavřením vody přes den pro celou obec. Zatím v této chvíli
nevíme termín a ani časovou náročnost. V každém případě
Vás ale budeme rozhlasem informovat. Mezitím náš pracovník každou noc postupně uzavíral buď větve vodovodu, ale i jednotlivé přípojky, až v noci z pátku na sobotu
10.3.2018 zjistil, že zavřením přípojky k jednomu objektu
voda přestala unikat. Pracujeme na opravě.
				
(pokračování na str. 4)

Zvýšení vodného
Zastupitelstvo obce na začátku prosince schvalovalo
výši vodného a stočného podle vynaložených nákladů. I
když jsme se u vodáren dotazovali a následně urgovali výši
vodného nakupované vody, odpověď jsme dostali až po zastupitelstvu. Bohužel cena nákupu vody se skokově zvýšila
proti roku 2017 a to o celých 3,30 Kč/m3 bez DPH, tj. 3,80
Kč/m3 s DPH.
Konečná cena vody
Cena vodného pro rok 2018 od 1.4.2018
Cena bez DPH
Vodné 35.77 Kč/m3
Stočné 20,87 Kč/m3
Celkem 56,64 Kč/m3

Cena s DPH
41.13 Kč/m3 nová cena od 1.4.2018
24,00 Kč/m3 zůstává stejné
65,14 Kč/m3

Je to bohužel pro nás všechny nepříjemné, ale stále máme cenu o cca 25 Kč/m3 než v okolních obcích a
městech.
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(pokračování ze strany 3)
Vlastní oprava přípojky by neměla trvat dlouho (tak asi
hodinu), a zda to bude spojené s vypnutím vody, to v době
psaní tohoto příspěvku zatím nevíme. Zase jako při plánované výměně ventilů bychom to hlásili rozhlasem.

odkalujeme, ale chvíli to trvá, a pokud někdo při obnově
dodávky vody chvíli nepočká a hned si nedočkavě natočí
vodu, může si to natáhnout do domu. V tom případě stačí
vodu trochu odtočit. Jiné řešení není.
Děkujeme občanům za trpělivost, ale opravit to musíme.
Budeme se snažit, aby odstávky buď vůbec nebyly, a pokud budou nevyhnutelné, tak aby byly co nejkratší.

Ještě jedno upozornění. Tak jako třeba ve varných konvicích se usazuje sediment z tvrdé vody, tak i ve vodovodním potrubí je ze sedimentu určitý povlak, který je nezávadný a odstraňuje se tím, že 1 – 2 x za rok se potrubí
odkaluje. A právě při odstávkách vody, kdy se potrubí vyprázdní, mohou se tyto sedimenty objevit ve formě zakalení či i drobných usazenin. Potrubí samozřejmě po odstávce

								
				
Ing. Jiří Falek
				
starosta obce

Na Audienci Karla I. parním vlakem
V rámci akce Audience u císaře Karla I. v Brandýse nad Labem
vypraví ČD, a. s., v sobotu 28. dubna 2018 zvláštní parní vlak z
Prahy-Braníka tažený parní lokomotivou vyrobenou v polovině
20. století.

Po dozbrojení vodou a ošetření bude z brandýského nádraží pro
rodiny dětmi a fanoušky nostalgických vlaků připravena vyhlídková jízda do Mělníka a zpět s odjezdem v 12 hod. 28 min. Návrat vlaku do Prahy je naplánován na 16 hod 27 min.

V soupravě budou zařazeny historické vozy tzv. Rybáky z dřevěnými lavicemi ze 40. let minulého století a bufetový vůz, kde
bude možné zakoupit drobné upomínkové předměty nebo lahodné pivo Ferdinand a malé občerstvení. Příjezd tohoto vlaku do
Brandýsa nad Labem je 4 minuty před 11. hodinou.

Předprodej bude zahájen v pondělí 2. dubna 2018 na nádraží v
Brandýse nad Labem.
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BIOODPADY
Vážení občané,
dlouho očekávaný termín svozu bio nádob se blíží. Svoz bude zahájen v úterý 3. 4. 2018 a pak každé pondělí. Podle zákona svoz
bude fungovat do pondělí 29. 10. 2018 a v případě teplého počasí s možností prodloužení do konce listopadu, resp. do pondělí 26.
11. 2018. V případě sněhů a mrazu bude vývoz v každém případě ukončen. Vzhledem k tomu, že jsme malá obec, máme k dispozici
pouze jedno vozidlo k vyvážení. Může se stát, že bude mít poruchu a bio odpad nebude v termínu vyvezen. Na obecním úřadě budou
mít určitě informaci, co se stalo a kdy k náhradnímu vývozu dojde, mějte proto trpělivost.
Nejdůležitější věc je, že podle vyhlášky stále platí, že bio odpad je možno celoročně odevzdat do kontejneru ve sběrném
dvoře v otevíracích hodinách, tj. v neděli od 9 – 10 hodin.

Svoz bio nádob bude zahájen v úterý 3. dubna 2018 a dále každé pondělí.
Poučení!
Do nádoby na bioodpad patří:				
- rostlinný odpad ze zahrady				
- tráva, seno
						
- plevel 							
- drobné větvičky stromů a keřů
		
v délce do 10 cm						
- zbytky rostlin a zeleniny					
- spadané ovoce, zbytky ovoce				
- čajové sáčky, kávová sedlina				
								

Do nádoby na bioodpad nepatří:
- obaly od potravin (sklo, plast, kov)
- zbytky jídel
- jedlé oleje
- větve
- maso
- kosti
- uhynulá zvířata
- biologicky nerozložitelné odpady
(kamení, cihly, beton apod.)

Biologický odpad musí jít volně z nádoby vysypat, proto se při plnění odpad nesmí stlačovat či sešlapávat.
Nádoba se nesmí přetěžovat, nelze ji naplnit hlínou či drny.
Zájemci si mohou vyzvednout nádobu na bio odpad ve sběrném dvoře každou neděli od 9:00-10:00 hodin,
kde vyplní žádost o zapůjčení nádoby. Žádost obdržíte u pracovníka sběrného dvora.
Svým podpisem potvrzujete převzetí nádoby 120 litrů na bio odpad a dále, že jste byl/a poučen/a o podmínkách zapůjčení a používání této nádoby, a to především:
- v případě odstěhování z obce Mratín bude nádoba 120 litrů vrácena
- při zničení nádoby 120 litrů ponesu veškeré náklady
- při odcizení nádoby 120 litrů ponesu veškeré náklady
									
									

5

Ing. Jiří Falek					
starosta obce		
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foto: Tomáš a Hana Vašutovi
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