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BĚHEM AKCE BUDOU POŘIZOVÁNY FOTOGRAFIE A VIDEOZÁZNAMY

DĚT

SOBOTA
14:30
2.6.2018
3. 6. 2017

NA FOTBALOVÉM
FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ MRATÍN
HŘIŠTI

DETSKY
DEN

• tradiční zahajovací běh
• malá spartakiáda
• sportovní hry
• mega opičí dráha
• 15 disciplín
- sportovní, hlavolamy, zručnost

BĚHEM AKCE ZAJIŠTĚNO KVALITNÍ OBČER
MIRKEM VÁCLAVÍKEM, GRIL KOUTEK, LIM
CUKROVÁ VATA

AKCE
ORI
ENT PLNÁ SPORTU
ČAS AČNÍ
HAR
OVÝ
MO
NO LEGRACE A ZÁ
GRA
M:
15:00 - 16:00
PRO DĚTI

OSL
AVTE JEJ S NÁMI
V MRATÍNĚ

ZAHÁJENÍ
V 15:00 HODIN
S KLAUNEM FÍLOU

NENECHTE SI UJÍT
60TI MINUTOVOU
ŽONGLÉRSKOU SHOW
S PORCELÁNOVÝMI
TALÍŘI - KUCHAŘE
FÍLU A JEDINEČNOU
A OBROVSKOU
CHOBOTNICI SLINKY

ZÁBAVNÁ SHOW S KLAUNEM FÍLOU
A CHOBOTNICÍ SLINKY

16:00 - 17:00

ZAHÁJENÍ SPORTOVNÍCH A KREATIVNÍCH DISCIPLÍN
(NENÍ ČASOVĚ OMEZENO)

17:00 - 18:00

BĚHEM ODPOLEDNÍ ZÁBAVY UKÁZKY SPORTOVNÍCH
AKTIVIT Z MRATÍNSKÉ SOKOLOVNY (KARATE,
K-DANCE, JIUJITSU, RYTMIKA A TANEČKY, TANEČNÍ
ŠKOLA LITTLE ANGELS, ZTV)

HUDBA • TANEC • MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ • BUBLINY

OBČERSTVENÍ BĚHEM AKCE ZAJIŠŤUJE RESTAURACE NA HŘIŠTI

STARTOVNÉ - 50 KČ, DOSPĚLÍ - VSTUP DOBROVOLNÝ

MratíNoviny

Vážení občané,
už jsme v měsíci květnu. Užili jsme si dvakrát za sebou úterní volno a pokud si někdo vzal v pondělí dovolenou, dalo mu to
dohromady dvakrát po čtyřech dnech. Volno bylo velice příjemné. V úterý 8. května představitelé obce spolu se zástupci České
obce baráčníků Mratín položili na Den vítězství věnce a květiny
u památníku padlých. Vzdali tak čest těm, kteří padli v obou světových válkách.
Ještě dva postřehy. Mezi svátky mi napsala e-mail ani ne desetiletá místní slečna. Viděla v Bašti u fotbalového hřiště venkovní fitness prvky a ráda by je měla na začátku nebo konci místní
stezky, že by se člověk rozcvičil před během. I když jsem ocenil její dobrý nápad, v letošním a ani v příštím roce tyto prvky
nepořídíme, neboť šetříme na příspěvek na stavbu nové budovy
základní školy v Kostelci nad Labem. Je mi líto dobrého nápadu,
ale bohužel.
Pak se k nám dostala informace, že na stezce šla rodinka, dva
dospělí a asi jejich dvě děti. A co se nestalo. Jakmile došli k obnovenému křížku, děcka začala po křížku šplhat jako po nějaké
šplhací atrakci na dětském hřišti. Bohužel s rodiči to nic neudělalo, šli klidně dál, aniž by se zajímali, co jejich děti dělají. Na tu
vzdálenost je ale nikdo nepoznal. Tady mě strašně mrzí ta neúcta
k obnovenému historickému symbolu. Už v dávných dobách platilo, že v době válek se ženy, děti a staří uchylovali pod „ochranu“
kostela, kaple či nějakého náboženského místa. Většina nájezdníků to uznávala a schované ušetřila. Bohužel někteří dnešní občané
tuto úctu postrádají a je mi jich líto. Já bych to ale jako náboženský symbol nebral, je to vlastně pomník, který zde nechala postavit rodina zemřelého hospodáře u jeho pole v r. 1883. Na hřbitově
také nikdo neleze po pomnících. Prostě netečnost a neúcta lidí.
Slíbená historie křížku bude v některém z dalších vydání MratíNovin.
Před svátky se Krajská správa a údržba silnic pustila do opravy
silnice II/244, což je Kostelecká ulice. Frézování povrchu se obešlo bez větších komplikací, ale vlastní pokládka asfaltu v pátek
4.5.2018 vyvolala dopravní kolaps, na který upozorňovala všechna dopravní hlášení na různých rozhlasových stanicích. Dostal
jsme i pár e-mailů a telefonátů ve smyslu nezvládnuté dopravy,
ale obec Mratín je v tom nevinně. Takovéto jednodenní opravy
probíhají ve zvláštním režimu, firma k tomu má celoroční povolení, takže neprobíhá žádné povolovací řízení a tudíž obec není
účastníkem řízení. Že dojde k opravě, jsem se dozvěděl až v den
provádění, a nešlo s tím už nic udělat. Myslím ale, že mratínští si
s tím poradili, dalo se to objet přes Novou Ves nebo postranními
ulicemi.
Co se týká obnovy vodorovného dopravního značení, bude obnoveno o prázdninách, podle informace se z nového povrchu musí
vylouhovat všechny látky, které by barvu na přechodech či na dělicích a postranních čárách úplně zničily. I když svislé dopravní
značení označující přechody zůstalo, dávejte přesto, prosím, velký pozor na přechodech, kde chybí část bílých pruhů.
Problematiku dopravy ještě neopustím. Obec je zodpovědná za
dopravní značení na místních komunikacích, a proto letos dochází k opravách nebo jeho obnově. Obnovilo se vodorovné značení přechodů v ulicích Brandýská a Za Dráhou. Došlo k výměně
poškozených dopravních značek upozorňujících na dání přednost
v jízdě. Čeká nás ještě kompletní obnova vodorovného značení
parkoviště v ulici U Cukrovaru. Rovněž bude provedena výměna
většiny zrcadel na výjezdech z místních komunikací.
V dalším odstavci se vracím ke stálému tématu, a to jsou neplatiči poplatků či vodného a stočného. Na jednu stranu by každý

chtěl co nejmenší poplatky, ale řada občanů se podle toho nechová. V současné době je celkový dluh ve výši asi osmdesát tisíc
korun. Vymáhání není v dnešní době žádná levná záležitost, když
doporučený dopis do vlastních rukou stojí cca 50-60 Kč. A plat
pracovnice nebo advokáta také něco stojí. Pokud tyto náklady napočítáme do výše poplatků, mnoho lidem se to nebude líbit. To
samé je nekázeň u kontejnerů se separovaným odpadem. To, že se
u papíru papírové krabice nerozebírají, plastové obaly se nesešlapávají a vozí se tak za drahé peníze „vzduch“, to je jeden problém.
Druhý problém je nekázeň občanů, kdy do těchto kontejnerů dávají všechno možné, co tam nepatří. Pokud někoho přistihneme,
tak není problém se dotyčnou osobou vypořádat. Ale nemůže být
všude. No, a pokud se tak děje, opět se zvyšují náklady. Prověřovali jsme různé systémy shromažďování odpadu od občanů, některé jsou zajímavé, ale mají svá úskalí v závislosti především na
ukázněnosti.
Celá politika finančních zdrojů obce se odvíjí, jak již jsem před
pár měsíci psal, od trvale hlášených občanů, za které obec dostává
rozpočítané finanční prostředky. Je na to poměrně složitý vzorec,
ale v průměru je to něco přes 9 tisíc Kč na trvale hlášenou osobu. Hrubě odhadujeme, že v obci bydlí zhruba 250 obyvatel, kteří
mají trvalé bydliště jinde, tak naše obec přichází o nemalé peníze,
zhruba 2,5 mil. Kč ročně. A to už jsou pro nás velké peníze. Dovolil bych si na tomto místě apelovat na ty občany, kteří v naší
obci nemají trvalé bydliště, tak aby se zde trvale přihlásili, pokud
k tomu nemají nějaké závažné důvody.
No a teď něco veselejšího.
Co nás v nejbližším období čeká!!!
Odečty stavu vodoměrů
V měsíci červnu proběhnou jako každoročně odečty stavu vodoměrů. Odečty bude provádět náš pracovník pan Petr Svoboda.
Kdo ho ještě nezná, může si od něho vyžádat pověření. Ještě si dovolím upozornit, že podle zákona je každý majitel povinen tohoto
pracovníka k měřidlu pustit, které musí být volně přístupné. U původních vodoměrů se to ještě bude provádět návštěvou a přímým
vizuálním odečtem. Tam, kde byli namontovány vodoměry nové,
tam se odečet obejde bez návštěvy, stav vodoměru bude odečten
dálkově z ulice.
Akce v červnu
V sobotu 2.6.2018
Dětský den v Zámeckém areálu, který pořádá TJ Sokol
V sobotu 9.6.2018
Jubilejní slavnost k 85. výročí trvání OB Mratín
V sobotu 16.6.2018
si areál pronajala společnost Continental Automotive Czech
Republic s.r.o. Brandýs nad Labem pro pořádání dětského
dne pro děti svých zaměstnanců. Areál bude volně přístupný
pro všechny, ale bude plně obsazen.
V sobotu 23.6.2018
Fotbalový turnaj A-týmu s večerní zábavou
V neděli 24.6.2018
Vítání prázdnin, které pořádá obec Mratín spolu s Agenturou
pro Mratín
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Obecní rozhlas

Četnost hlášení
S odezvami občanů je to opět stejné, půl na půl. Někoho to
obtěžuje, někdo zase vyžaduje, aby se to hlásilo vícekrát, a to několik dní dopředu a pak i v den konání. Snažíme se najít rozumný
střed. Máme představu, že četnost hlášení se do budoucna zmenší,
protože v současné době připravujeme další informační způsoby,
které bychom chtěli zavést v druhé polovině roku, zavčas Vás budeme informovat. V současné době ještě funguje systém informování pomocí SMS, kde je zapojeno asi 10 % občanů.

Obecní rozhlas má dvojí účel. Hlavní účel je varování obyvatel
při různých přírodních katastrofách, jako je povodeň, orkán, přívalový déšť či nějaká chemická havárie spojená se střetem vozidel, havárií nebo požárem.
Druhý účel je informovanost občanů o dění a akcích v obci.
K obecnímu rozhlasu bych měl dvě poznámky:
Hlasitost a slyšitelnost
Asi tak půl na půl jsou odezvy občanů. Někdo to neslyší a při
tom třeba pro jeho souseda je to příliš hlasité. Tady to asi ke spokojenosti obou nevyřešíme. Jsou také připomínky, že v některých
místech obce se hlášení z jednotlivých vysílacích míst vzájemně
překrývají. To je složitý problém. Zkusíme to řešit jednak pomalejší řečí, čímž by to mělo být srozumitelnější, a jednak lze jednotlivá místa zeslabit, čímž by se měl zmírnit efekt překrývání. Je to
ale běh na dlouhou trať. Uvidíme. Rozhodně ale nemůžeme slíbit,
že poslech bude v té nejvyšší kvalitě a bude vyhovovat všem.

								
				
Ing. Jiří Falek
								
				
starosta obce

foto: Lucie Plačková

Vážení spoluobčané,
vzhledem k novele zákona č. 361/2001 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, kdy s účinností od 1. července 2018 byla zrušena
místní příslušnost pro provádění evidenčních úkonů v agendě řidičských průkazů (tzn. půjde žádat o řidičský průkaz na jakémkoliv
úřadě Obce s rozšířenou působností, nikoli pouze na úřadě obce s rozšířenou působností, kam spadá občan dle svého bydliště), DOCHÁZÍ OD 1.7.2018 K TRVALÉMU UZAVŘENÍ PRACOVIŠTĚ ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ NA ADRESE BISKUPSKÁ 7,
PRAHA 1. Řidičské průkazy, o jejichž vydání bude na tomto pracovišti zažádáno v termínu 13.6.2018 – 30.6.2018, budou následně
k vyzvednutí na pracovišti MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Mariánské náměstí 28, Stará Boleslav.
V našem okolí půjde žádat o řidičské průkazy například na těchto úřadech Obcí s rozšířenou působností:
MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Mariánské náměstí 28, Stará Boleslav
Magistrát Hlavního města Prahy, Business Centre Vyšehrad, Na Pankráci 1685/17, Praha 4
MěÚ Neratovice, náměstí Republiky 400, Neratovice
MěÚ Kralupy nad Vltavou, Palackého náměstí 1, Kralupy nad Vltavou
MěÚ Český Brod, náměstí Arnošta z Pardubic 56, Český Brod
MěÚ Říčany, Komenského náměstí 1619/2, Říčany
MěÚ Mělník, náměstí Míru 1, Mělník
Odbor dopravy děkuje za pochopení
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TURNAJ STARÝCH GARD „MRATÍN 2018“

Čas neúprosně běží a léto již klepe na dveře a proto druhý víkend
v červenci (7.7.2018) bude jako obvykle patřit Mratínské fotbalové staré gardě. Letos se bude konat již čtvrý ročník prestižního
fotbalového turnaje pánů soutěžním zápasům již poněkud odrostlých. Do Mratína zavítají jako již tradičně borci z Chaber, Střížkova, Borové Lady, Obříství a Řeže aby se společně s domácími mistry utkali o cenné vítězství. I tentokrát bychom se měli
potkat s některými českými fotbalovými legendami, které dříve
oblékaly reprezentační dres a běhaly po trávnících světových
fotbalových svatostánků. Krásné počasí a doprovodný program
je samozřejmostí. Slavnostní den pat vyvrcholí večerní zábavou
s bohatou tombolou a živou hudbou. Všichni jste srdečně zváni.
Příjemně strávená sobota Vám bude odměnou a sportovní zážitek pověstnou třešínkou na dortu. Stará garda Mratín válí, v letošním roce ještě neztratila ani bod (viz. tabulka) a tudíž jsou její
ambice na turnaji ty nejvyšší.
					
									
Za starou gardu Mratín Tomáš K.

Filipínek se proměnil ve Farmářskou školku
Naše školka se zúčastnila projektu-Farmářská školka, který si
sama naplánovala. Do klubovny na Farmě Hrádek se přesunul
vzdělávací program, didaktické pomůcky, hračky i děti. Rodiče
ráno vozili ne do MŠ ale přímo na toto místo. Teplo bylo ve studeném ránu zajištěno krbem, který dodal pomyslnou třešničku
pro danou atmosféru. Po dopolední svačince jsme vyrazili ven,
postarali se o místní zvířátka a poté se vydali na procházku. Děti
byly rozdělené na skupinky. První den absolvovaly maličké děti
2-3 roky a druhý den větší 3-5 let. Mladším dětem se vydařilo počasí, nechyběl tedy ani piknik. Starším alespoň na chvilku
přestalo pršet, aby stihly vše, co třída před nimi. Třetí den byl
velkou odměnou, všichni se vycházkou ze školky navrátili za
koníky a poníci každého svezli. Děti byly po tyto tři dny maximálně spjati s přírodou, moc si to užily, s úsměvem a spokojeností odcházel i ten nejmenší žáček. Tímto bychom chtěli moc,
MOC poděkovat Farmě Hrádek za pronajmutí prostor, skvělé
zajištění krásného prostředí, poníkům za svezení, slečnám za báječnou asistenci a především manželům Hrádkovým za veškerou
péči, kterou našim dětem s láskou věnovali. Vždy se k nim rádi
vracíme.
					
MŠ Filipínek

4

MratíNoviny

5

MratíNoviny

6

MratíNoviny

ČÁRY 2018
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Česká obec Baráčníků Mratín
13:15
14:00

Vítání hostů slavnostního průvodu U Sokolského hřiště
Slavnostní průvod obcí

Zakončením je sousedské, přátelské posezení v areálu sportoviště
a programem pro děti. Své kulturní vystoupení předvedou
děti MŠ Mratín a mažoretky.

19:00 - 01:00 POUŤOVÁ VESELICE
Pro všechny účastníky bude zajištěno občerstvení v areálu sportoviště.
Hudbou i zpěvem budou doprovázet kapely

Vysočinka a ROŽMITÁLSKÁ VENKOVANKA

9. ČERVNA 2018

Jubilejní slavnost k 85. výročí trvání OB Mratín
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