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Vítáme rodinu paní Zdenky a zveme jí i vás ostatní na průvod masek
V pátek mi psala paní Zdenka. Obrátila se
na mě s dotazem. Nedávno se prý přistěhovali do Mratína a nyní se rozhlížejí po
zdrojích informací o kulturních akcích,
ale i důležitých událostech a informacích
všeho druhu. Nejpvre jsem paní Zdence
blahopřál k volbě svého nového domova
a hned vzápětí jí napsal o MratíNovinách,
portálu mratin.info, mratin.cz. A jako
malý bonus jsem přidal informaci o chystaném Baráčnickém průvodu masek.
Takže, paní Zdeno, ještě jednou Vás i s
celou rodinou vítáme v Mratíně a teď pozorně čtěte. V sobotu 14.3. proběhne jedna z nejoblíbenějších akcí roku a tou je
Baráčnický průvod masek. Je to zdejší
verze masopustního průvodu, která je ovšem specifická a od masopustu drobně odlišná a proto se nejmenuje masopust. Každopádně se rok co rok těší hojné účasti
masek a je to první akce nového roku, při
které se po zimě opět scházíme se svými
sousedy a přáteli a se zimou se jaksepatří
loučíme.
Takže si vezměte masky a přijďte se s
námi seznámit. Pro lepší představu přikládám i pár fotografií.
Pozvánka samozřejmě platí pro všechny,
tak nezapomeňte přijít včas, odcházíme
ve 14:00 od sokolovny.
A až uvidíte rodinu, kterou jste v průvodu
ještě neviděli, tak ji mile přivítejte, možná
to budou naši noví sousedé. Ať uděláme
dojem... (zn)

Baráčnický
průvod
masek
14.3.2020
odchod
od sokolovny
ve 14:00 hodin
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Vážení mratínští občané,
nezbývá mi konstatovati, jak ten čas rychle letí, neboť v čase psaní příspěvku je
již polovina února za námi. Sníh a zima
je v nedohlednu. Teplá zima není dobrá
pro přírodu ani pro nás. Výhled na letošní
rok není pro nás příznivý ani z hlediska
vodních srážek. Jak již jsem se zmiňoval
v předchozích vydání novin, obec Mratín
má stanoven pevný objem dodávky vody
a při jeho přečerpání nám hrozí vysoké
pokuty. Mohlo by se stát, že při dlouhotrvajícím horkém počasí nemusí voda stačit
a z kohoutků nic nepoteče. Chceme tomu
předejít omezením v zalévání zahrad a napouštění bazénů.
Okolo 9. února nás potrápil orkán Sabine.
Naštěstí jsme byli ušetřeni nějakých kalamit či výpadku elektrického proudu.
Při návštěvách občanů na obecním úřadě
kolikrát slyším větu „já to nevím“, „my
o tom neslyšeli“ a podobně. Na odpověď pracovnice, že to bylo zveřejněno v
Mratínovinách, a bylo to na úřední desce, často slyšíme odpověď, že Mratínoviny nečtou. Samozřejmě, že není žádná
povinnost noviny číst, ale pokud žiji v
nějakém seskupení osob, které mají několik společných věcí, bylo by dobré znát
alespoň základní informace. Chci zkusit
zavést samostatnou rubriku pod názvem
„Důležité informace pro obyvatele, kteří
nemají čas číst Mratínoviny“. Pokud by je
v tom něco zaujalo, mohou si to dohledat
v textu na jiném místě Mratínovin. Navíc v novinách je také leták s informací k
„mobilnímu rozhlasu“, kde pomocí SMS
zpráv mohou dostávat základní aktuální
informace o dění v Mratíně.
Co se událo a co se chystá
Byla vysoutěžena firma na realizaci
cyklostezky po bývalé vlečce do Měšic. I když stezka není hotova, je vlastně

jen odstraněna náletová zeleň, již dnes
celá řada občanů využívá tento prostor
k procházkám. Cyklostezka by měla být
dokončena do poloviny roku. Začátkem
března bude prostor pro cyklostezku geodeticky vytyčen, aby bylo jasně vidět, zda
stezka nekoliduje se zbylou zelení. Budou
také vytyčeny dřevěnými kolíky hranice
celého pozemku, aby se dal udělat projekt
na obnovu zeleně. Obracíme se zejména
na mládež, aby kolíky nechali na svém
místě, neboť opakované vytyčení není
nejlevnější záležitostí, navíc takto případně vyhozené peníze by se daly využít pro
nějakou aktivitu mládeže.
Co se týká nové zeleně okolo cyklostezky, máme takovou myšlenku, že na obnově zeleně by se mohli dobrovolně podílet občané. Kdysi jsme s místostarostou
viděli v jedné obci obnovu zeleně podél
cesty k nádraží, kde u každého stromu
byla cedulka se jménem dárce. A pokud
tam bylo zeleně v jednom místě více, byl
tam jednoduchý seznam dárců. Až bude
projekt obnovy zeleně hotov, přijdeme s
již s konkrétní informací.
Naše dlouholetí účetní paní Marie Šulcová bude působit na obecním úřadě ve
funkci účetní obecního úřadu do konce
dubna, proto od 1.února nastoupila nová
účetní, paní Jitka Šestáková.
Školy a školky

Zde bych chtěl upozornit rodiče dětí, které navštěvují základní školu ve Sluhách,
že po skončení 5. ročníku musí zavčas
podat přihlášku do 6. ročníku i pokud se
budou hlásit do ZŠ v Kostelci nad Labem.
Přechod ze školy na školu není automatický. Pokud se rodiče budou snažit dostat
své dítě na jinou základní školu nebo na
víceleté gymnázium, doporučuji současně podat duplicitně přihlášky na vice škol
(např. víceleté gymnázium + ZŠ Kostelec
nad Labem). V případě, že dítě nebude
přijato na jednu školu, bude mít jistotu, že
bude přijato na kosteleckou školu. Mohu
sdělit, že pokud bude mít dítě trvalý pobyt
v Mratíně, nemá žádnou šanci se dostat
na základní školu v okolí (Veleň, Brandýs
nad Labem-Stará Boleslav, Neratovice,
Hovorčovice, Líbeznice, Praha-Čakovice). Všechny školy hlásí přebytek vlastních zájemců. On tento problém může v
budoucnu nastat i ve Sluhách, se kterou
nemáme žádnou smlouvu, a kde se budou
hlásit děti z okolních obcí, které nemají
školu (např. Polerady). Při více žadatelích
jsou přijímány děti vždy s dřívějším narozením.
V loňské roce proběhl začátkem dubna
velice úspěšně I. ročník „Občané uklízejí
svoji obec“. Obec Mratín ve spolupráci s
hlavním organizátorem a duchovním otcem této akce panem Jiřím Hampejskem
připravuje i letošní ročník na začátek dubna. V březnovém vydání Mratínovin bude
pozvánka s přesným termínem.
					
		
Ing. Jiří Falek		
					
		
starosta obce

Blíží se termín zápisu dětí do mateřských
a základních škol. Zápis do mateřské školy je možný přímo v Mratíně, informace
budou na webových stránkách Mateřské
školky. Co se týká zápisu do základní
školy, je několik možností. Rodiče dětí,
které budou nastupovat do první třídy, se
většinou hlásí do ZŠ ve Sluhách. Mohou
se také přihlásit do ZŠ v Kostelci nad Labem, máme s nimi uzavřenou smlouvu o
spádovosti. 				

„Důležité informace pro obyvatele, kteří nemají čas
číst Mratínoviny“
Blíží se termín 31. března 2020, do kdy je nutné mít zaplaceny místní poplatky :

- Poplatek ze psů
- Poplatek za směsný komunální odpad (popelnice)
- Dobrovolný poplatek za bio odpad, pokud má občan zájem o jeho vyvážení
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S Lítačkou za kulturou: nově i do pražského divadla
Studio Ypsilon
Praha 20. února 2020 – Všichni držitelé dopravní karty
Lítačka mohou využít bohatý slevový program, který
jim nabízí nejen zvýhodněné vstupné, ale i řadu dalších
výhod
a benefitů. Nejnověji mohou držitelé Lítačky na představení legendárního pražského divadla Studio Ypsilon
s 10% slevou.

možné s Lítačkou jít i do divadla, a těší mě o to více,
že prvním naším divadelním partnerem je právě Studio
Ypsilon, které v minulém roce oslavilo výročí 55 let od
první inscenace a 56 let od založení divadla,“ doplnil k
věrnostnímu programu Lítačky Michal Fišer, generální
ředitel společnosti Operátor ICT, která má provoz a
vývoj Lítačky na starosti.
Právě k zmíněnému výročí vznikla inscenace, která
nese název Spálená 16. Je to rovněž adresa, na níž
Studio Ypsilon sídlí již více než čtyři desetiletí. Hra
provede diváka nejen historií jednoho domu, ale celé
ulice Spálené od dob Karla IV. až po sametovou revoluci. Autorem i režisérem inscenace je zakladatel, tvůrčí
osobnost a ředitel Studia Ypsilon, prof. Jan Schmid.

Lítačku nevyužijete jen při jízdě ve veřejné dopravě v
Praze a Středočeském kraji, poslouží
i jako průvodce po pražských památkách, zajímavostech a kulturních akcích. Pokud se s ní prokážete na
pokladnách vybraných partnerů věrnostního programu
Lítačky, ušetříte na vstupném. Zvýhodněné vstupenky
můžete takto získat do řady atraktivních pražských
památek, jako je třeba Židovské muzeum, Prašná brána,
Staroměstská radnice nebo třeba Lobkowiczký palác.
Nově můžete s Lítačkou i za živým uměním, jelikož se
věrnostní program poprvé rozšířil
i o divadlo. Na představení pražského divadla Studio
Ypsilon tak mohou všichni držitelé karty Lítačka využít
10% slevu.
„Věrnostní program Lítačky nabízíme všem cestujícím
v Praze a Středočeském kraji jako bonus a poděkování za to, že s Lítačkou veřejnou dopravou pravidelně
cestují. V současné době máme více než 30 partnerů
nabízejících výhody pro držitele Lítačky a náš věrnostní program neustále rozšiřujeme. Jsem rád, že nově je
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Latino Ladies – Mratín
• Kdy?
Út |31.3.|21:00-22:20|
Ne|15.3.|19:00-20:00|
• Kde?
Sokolovna v Mratíně
• Cena?
Út |1 500 Kč|10 lekcí
Ne|1 300 Kč|10 lekcí
• Kontakt
Tel: 728 499 866
Mail:
dancemratin@seznam.cz
FB: Dance Mratín

Chcete vidět, jak kurz vypadá?
Přijďte se ZDARMA podívat na ukázkovou lekci latinsko-amerických tanců.
S holkami pilujeme sexy pohyby na parketě v mratínské
Sokolovně pravidelně každé úterý od 21:00 – 22:20.

Napište si o ukázkovou lekci.
Těší se na vás Kateřina Čákorová -profesionální tanečnice, finalistka MČR v kombinaci deseti tanců a trenérka.
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