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Olince a Mírovi hodně zdraví a štěstí
Dvě
významná
jubilea v jednom
měsíci,
navíc
dvou významných
osobností.
Paní
Olga Veselá a pan
Miroslav Seidl v
těchto dnech oslavili osmdesátiny.
Tohoto nádherného věku se přitom
oba dožívají v plné
aktivitě a všemi
milováni.
Sluší se dávat
dámě přednost, a
proto mi dovolte,
abych první řádky
věnoval Olince.
Vy, kteří nemáte
to štěstí se s paní
Olinkou potkat ve všedních dnech nebo na návštěvě, ji jistě znáte
z několika divadelních představení, která nastudoval mratínský
divadelní spolek. Nikoli náhodou jí patří v těchto inscenacích
velký prostor. Obvykle hraje dámu, protože dámou je, její postavy vynikají chytrým humorem a laskavým podrobením ostatních
herců, kteří by za ní šli na kraj světa, podobně, jako v jejím životě. Olinčina herecká gesta kypí grácií a až panovnickou elegancí,
ani v civilním životě jí grácie nechybí a eleganci by mohla z fleku vyučovat. Paní Veselá
je půvabná osmdesátnice. Ačkoli se u žen věk
nezmiňuje, dovolím si
tento drobný přešlap a k
těm nádherným osmdesáti jí s velkou pokorou
a uznáním přeji pevné
zdraví a mnoho sil do
dalších a dalších kulatých jubilejí.
Málokterý z nás, mratínských chlapů, má tolik
charisma, jako pan Seidl.
Je k nepřehlédnutí, když
se svou bílou hřívou přichází k Sokolovně. Sokolovna má dvoje dveře
a Míra to ví. Snad každý
den vezme za jejich kliku
a jednou těmi ze dvora,
jindy těmi z parkoviště
vejde pod střechu budo-

vy, která by mohla být klidně jeho
druhým domovem
a já věřím, že je. Je
to jeden z opravdových mratínských
pamětníků a poslouchat jeho vyprávění je zábavnější, než cokoli
jiného. Každé jaro
se jednoho dne objeví na našich zahradách. Poznáváme to podle toho,
že pod ovocnými
stromy leží čerstvě
prostříhané šlahouny větví. To prostě
Mireček šel okolo,
po žebříku vylezl
do korun stromů a
připravil je na novou sezónu. Je to šedý sokolský vlk, kterého
ženy milují a muži obdivují. Mirečku, i k vašim osmdesátinám
si dovoluji popřát hodně zdraví a dlouhou řadu zahradnických
sezón.
Když jsem se chystal na tento článek, požádal jsem pár mratínských přátel, jestli by mi mohli poskytnout nějaké fotografie Olinky a Míry. Sešlo se mi jich tolik, že bych musel vydat
speciální magazín se
zvláštní
přílohou.
Proto jsem vybral jen
některé. Spolu s fotografiemi mi ovšem
přišly i gratulace pro
oba oslavence, které
nyní s velkou radostí
připojím. Podotýkám, že jsou pouze
od těch, které jsem
požádal o fotky. To
píšu proto, aby se na
mě nezlobili všichni
ti, kterým jsem tuto
možnost nedal a necítili se odstrčeni. Jen
jsem na vás zkrátka
neměl mailovou adresu. Ale neztrácejte
naději, jistě víte, kde
naše milé jubilanty
najít a popřát jim
osobně. (zn)
(gratulace na straně 2)
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GRATULACE
Dozvěděli jsme se, že letošní rok 2015 je
slavný na jubilea. V letošním roce se mimo
jiné dožívá význačného jubilea 80.let pan
Miroslav Seidl a paní Olinka Veselá.
Oba známe velice dobře a ani jednomu bychom ty léta nehádali.
Mirečka Seidla si pamatuji z akcí Sokola, kde
byl vždy velice důležitou a nepřehlédnutelnou
postavou a ze společenských zábav asi již
od roku 1974. Mireček byl i jinak ochotný,
když jsme potřebovali poradit se stříháním
stromů nebo naroubovat, vždy ochotně poradit. Dodnes máme na zahradě stromy, které
Mireček rouboval.
Paní Olinku jsme začali více vnímat po
sametové revoluci, kdy se s celou rodinou
zapojili do nápravy chyb z předešlých desetiletí. Život se s ní ale nemazlil. Přišla o
manžela, nedávno i o syna, prodělala vážnou
nemoc, ale jako správná bojovnice jde dál.
Mnozí si ji pamatujeme jako výraznou postavu z divadelních představení a doufáme, že ji
uvidíme zase v další hře.
Chtěli bychom z celého srdce oběma
jubilantům k jejich významnému výročí
popřát především hodně zdraví, nezdolnou
vůli, hodně štěstí a rodinné pohody a mnoho
dalších let mezi námi. Velice si jich obou
vážíme.
Jirka a Reni Falkovi
Naše milá Olinko, sice je to neuvěřitelné, ale
slavíš kulaté životní výročí. Přejeme Ti hodně
štěstí, zdraví a lásky, ať se Ti splní sny, které
máš. A taky si přejeme, aby Ti to pořád tak
dobře peklo,
			
Syslovi
Olince přeji pevné zdraví a hodně elánu do
dalších let.
			
Milý Mirečku, přeji ti hodně síly a zdraví do
dalších let!
			
Kristina

Hledáme informace k pratetě Marii Zvěřinové

Dorazila k nám jedna nevšední prosba. Cituji doslova: prateta Marie Zvěřinová je ta prostřední mezi sestrami, stojí vedle mého dědečka. Další sestry jsem znala, ale o této jsem se
dozvěděla až z fotografie. Je to záhada, že dědeček o této sestře nikdy nemluvil. Pradědeček ( jejich otec) Václav Zvěřina měl hospodu v Seleticích. Ta fotografie je pořízená asi
kolem roku 1920. Byla bych moc ráda, jestli můžete něco zjistit od pamětníků.
(žádost doručila Dana Ozogánová, případné informace pošlete do MratíNovin)

Charitativní rocková zábava se vydařila
Podle ohlasů účastníků se charitativní rocková zábava, pořádaná spolkem ISAR, který v
Mratíně provozuje hiporehabilitaci, vydařila. Zájem byl o focení na Harleyi, bodypainting
a kadeřnice měla plné ruce práce s tvorbou kreativních rockových účesů. Děkujeme Soně
Purmové a Pražským mažoretkám, jakož i Janě a Evě co tančily pod pečlivým dozorem
zejména pánské části obecenstva u tyče. Samozřejmě i všem, kdo jakkoliv pomohli s organizací večera. Kapely A.V. band a Booters nám pořádně zahrály, Zuzka Hromadová
zazpívala a DJ Véna to dotáhnul až do časných ranních hodin. Dík patří i Sokolu Mratín
za pronájem sálu a hospodě Sokol za péči o účastníky.
Výtěžek z této charitativní akce činí 6000,-Kč, které pořadatel ISAR použije na zakoupení
materiálu pro provoz hiporehabilitace. Více fotek z akce najdete na našem FB Isar o.s. a
informace o naší práci na www.isar-hipo.cz.
							
Šárka Smíšková

Naše Olinka
Paní Olga Veselá. Úžasná, laskavá, skvělá
pekařka, vynikající herečka, prostě ozdoba
divadelního spolku MiG, to je naše Olinka.
Prkna má pod nohama už od dob původního
mratínského divadelního souboru. Jsme
pyšní na to, že nám, náplavě, která si soubor
dovolila revitalizovat, vyjadřuje svou účastí
podporu. Olinka oslavila ve dnech nedávno
minulých významné životní jubileum a my jí
přejeme hodně zdraví, štěstí a spoustu nových
rolí v našich kusech. Olinko, VŠECHNO
NEJ!!!
Šárka Smíšková a MiG
Milý Mirečku, dovol, abychom se i my
připojili k těm, kteří Ti chtějí popřát k
životnímu jubileu. Přejeme Ti hodně štěstí,
zdraví a lásky. Ať máš pořád tolik vitality a
humoru. Děkujeme Ti za to, s jakou ochotou
pomáháš druhým,
		
Alena a Pavel Syslovi
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Vážení občané,

občany. Bylo to ale za poplatek. Výše uvedená legislativa však
zavedla povinnost odebírat bioodpad, bylo tedy nutné zahrnout
náklady do celkového poplatku, což jsme provedli. Poměrná
část za bioodpady se pohybuje ve výši do 30,- Kč. Někdo může
namítnout, že je to malá částka. Máme na to dva pohledy. Jeden, ten hlavní, kdy chceme zachovat službu, o které si myslíme, že je prospěšná pro občany. Druhý pohled, výše zahrnutých nákladů do výpočtu je opět dána legislativou a nelze tam
mít nějakou volnou tvorbu ceny.
Jak jsem již avizoval v Mratínovinách na konci loňského
roku, bude tento rok 2015 pro nás zkušební. Chceme zachovat
službu, rozšířit ji, jsme připraveni ji podpořit i z vlastních prostředků. Na konci roku bude vše vyhodnoceno a zváženo. Budeme rádi, když se zúčastníte diskuze nad konečnými čísly a
možnostmi. Současný systém je solidární a výše poplatku zjednodušeně řečeno je dána celkovými náklady dělenými počtem
obyvatel. Je to něco jako zdravotní pojištění. Platí se určité
procento bez ohledu na to, zda někdo je nemocen nebo ne.
Je ještě jeden způsob, a to, že si každý platí za vyprodukované odpady, tj. platí za odpadovou nádobu. Může si ale zvolit
velikost nádoby (80, 120 a 240 litrů) a četnost odvozů (1 x
týdně, 1 x za 2 týdny, popř. i individuální svozy). Má to ale
své výhody a nevýhody. Na jednu stranu to občana nutí důsledně separovat, aby mohl mít co nejmenší nádobu na smíšený
komunální odpad, je to spravedlivější, ale je to náročnější na
organizaci. Každý rok se musí uzavřít smlouva nebo dodatek
na odvoz jak na komunální odpad, tak i na bioodpad. Nezodpovězená otázka v současné době je, jak to bude finančně vycházet. To budeme vědět až před koncem roku v prosinci, kdy
budeme schopni k nákladům za 11 měsíců odhadnout náklady
za prosinec a cenu dopočítat. Někdo může namítnout, proč tak
dlouze o tom píši. Ta výše nákladů je totiž odvislá od toho, jak
řádně třídíme a jak se chováme v celém odpadovém hospodářství. Pokud netřídíme, tak náklady se zvyšují. Pokud házíme do
nádob na separovaný odpad i odpad jiný či PET lahve nejsou
zdeformované do plochého tvaru, papírové krabice nejsou také
složeny do plochého tvaru, tak náklady se zvyšují a zaplatíme
to všichni. Chce to mít jen selský rozum. Tohle byla informace,
co nás čeká v budoucnu, aby všichni byli informování, jak se
bude situace v odpadovém hospodářství odvíjet, co nás případně čeká a jak to můžeme případně ovlivnit.
Nyní k letošnímu roku. Tím, že jsme zavedli plošný
poplatek za odpady a zároveň chceme udržet i určitý standard
pro občany, budou si moci všichni majitelé nemovitostí požádat o bio nádobu, za kterou nebudou platit již žádný další poplatek.

konečně je jaro tady, alespoň tedy podle kalendáře. Velikonoce jsou před námi. Zima nás letos vůbec netrápila, neměli
jsme žádné starosti. Alespoň ušetřené finanční prostředky budeme moc dát na nějaký smysluplný projekt. Před velikonocemi ještě dojde ze soboty na neděli 29. března ke změně letního
času, kdy si hodinky posuneme o hodinu dopředu.
Asi nejzásadnější změna, která nás čeká, je změna dopravy od 7. dubna 2015, to je hned v úterý po velikonocích.
Skončí linka č. 365 a její spoje budou převedeny pod linkou č.
377 a jednotlivé spoje budou kopírovat svoje trasy a podobné
časy příjezdu a odjezdu. Četnost dosavadního spojení na Prahu
zůstane tedy stejná, ještě se posílí asi o 4 spoje. Obdobná situace bude s linkou č. 345, která také přestane existovat a kde
její spoje budou převedeny pod linku č. 417. Pokud byl někdo
zvyklý jezdit linkou č. 345 do Prahy, bude muset si v Líbeznice
přestoupit. Předběžné jízdní řády visí na úřední desce obecního
úřadu, jinak je nutné sledovat jízdní řády a jejich změny na
označníkách zastávek.
Další výraznou změnou, která se týká naší obce, je
zdvojení vedení 400 kV, které probíhá mezi Mratínem a Sluhami, vede za farmou Hrádek a před měšickým lesem překračuje
silnice II/244 a míří k severní části obci Měšice. Stavba by
měla být zahájena v letošním roce. Nebude to žádná krása, ale
obec do toho nemohla moc mluvit. Stavba začíná v březnu, ale
na jiném úseku. Jakmile se dozvíme bližší informace k Mratínu, budeme Vás informovat.
Někdy začátkem června by mělo být zahájeno zateplení obecního úřadu, které by mělo probíhat až do poloviny
října. Bude se to provádět důkladně včetně zateplení sklepů až
k základové spáře. Budova obecního úřadu tak dostane novou
fasádu. Na tu akci jsme obdrželi dotaci. Akce bude spojená s
vybudováním výtahu do prvního patra. Vstup do výtahu bude z
boku objektu od pomníku. K výtahu bude nový chodník. Práce
budou probíhat za provozu pošty i obecního úřadu. V současné
době probíhá výběrové řízení. Průběžně Vás budeme informovat.
Co nás nejvíce trápí, je parkování v centru obce v okolí obecního úřadu a pošty. Na jednu stranu jsme rádi, že pošta je
hodně využívaná, ale kolikrát se zaparkovat nedá. Nejvíce nás
trápí majitelé aut, kteří nevyužívají pozemky u svých domů a
zabírají přes den místo na parkovištích u budovy úřadu. Tím
tam vznikají kolizní situace, kdy návštěvník pošty či úřadu
hledá místo a blokuje hlavní průtah obcí. Zvažujeme proto po
poradě s odborem dopravy a Policií ČR, dát tam dopravní značení, které bude časově omezovat délku parkování. Moc pro
toto řešení nejsme, zkusíme ještě oslovit majitele, aby si svá
auta dávali na pozemky, kde bydlí. Už ale vidím některé odpovědi, „co je Vám do toho, není tady žádné omezení dopravní
značkou, mohu si tedy tady parkovat, kde chci a jak chci“ atd.
Přesto to zkusíme.

Nejdůležitější věc je, že podle vyhlášky stále platí, že
bio odpad je možno celoročně odevzdat do kontejneru ve
sběrné dvoře v otevíracích hodinách, tj. v neděli od 9 – 10
hodin.
Abychom optimalizovali cenu za odpady, počítáme, že svoz
bio nádob bude zahájen v začátkem května a bude končit v průběhu měsíce listopadu s týdenním vývozem. Náklady se pak
promítnou do ceny v dalším roce.
Nádoby bude obec zatím zapůjčovat zdarma proti podpisu,
a to jednu nádobu na domácnost. Termíny vydávání bio nádob
budou vyhlášeny na konec dubna, bude jich několik, informace
bude v Mratínovinách a nebo dostane tuto informaci do schránky. Termín není zatím stanoven.

Nová legislativa ukládá obcím od 1. 1. 2015 zahrnout
do systému odpadů i bioodpad. To jsme měli v naší obci zavedeno i předtím bez zákona, kdy každý občan, trvale žijící v naší
obci mohl v neděli od 9 -10 hodin zdarma odevzdat bioodpad
ve sběrném místě za obecním úřadem. V loni jsme zkusili nabídnout vývoz i pomocí bio nádob jako určitý nadstandard pro

(pokračování na straně 6)
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Valná hodnotící sedění OB Mratín
V

sobotu 14. února 2015 konala Česká sdružena Obec baráčníků v Mratíně Valné hodnotící sedění. Vyzdobený
sál místní sokolovny zaplnili sousedé a tetičky i z pozvaných
BO, které jsou sdruženy v I. Župě Pavla Stránského ze Zápské
stránky se sídlem
v Brandýse nad
Labem a další
pozvaní hosté.
Ve 14 hodin
předstoupili před
předsednický
stůl služebníci,
ponocný a dráb,
aby zapálili svíce
a vyzvali všechny přítomné k
pořádku. Rychtář
Jiří Melichar srdečně přivítal všechny účastníky s přáním dobrého odpoledne a
potom již bylo slyšet tóny a zpěv České státní hymny. Povstáním
a minutou ticha byla uctěna památka našich členů, kteří odešli z
našich baráčnických řad na svůj věčný odpočinek.

Po slavnostním zahájení jsou rychtářem jmenovitě vítáni
hosté, kteří přijali naše pozvání –
za OÚ Mratín Ing. Jiří Falek starosta, za Agenturu pro Mratín
o. s. pan Jiří Kvasnička, děti ze dvou MŠ a jejich doprovod, paní
učitelky Vendulka Kolínská a Kateřina Šenková, hudební doprovod pana Pavla Zahradníčka a zpěvačky Petry Kořínkové. Srdečně byl přijat i delegát I. Župy, župní rychtář Jaroslav Pročák,
který je zároveň i rychtářem Veleobce Praha a sousedé a tetičky
z BO Chrást,
Kostelec nad
Labem, Křenek,
Lázně
Toušeň, Lysá
nad Labem,
Sluhy, Stará
Boleslav, Úvaly a Záryby.
Všichni
si s velkým
zájmem a potěšením
vyslechli skvělý
kulturní program
malých žáčků z MŠ, na který se vždy velice těšíme a odměnili
účinkující velkým uznáním a potleskem i malou sladkostí.
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Začala pracovní část Valného sedění, které mělo za povinnost
zhodnotit
činnost baráčnického
spolku za
uplynulý
rok 2014,
a
proto
zprávy činovníků
konšelstva
vzdělavatelky, syndičky, berní
obecní truhlice, slídilů
účtů a panímaminky zobrazili jak vlastní dobrovolnou činnost
spolku i tu společenskou, která byla nabídnuta široké veřejnosti. Naše vesnice má na mnoha místech správná byla nabídnuta
široké veřejnosti. Naše vesnice má na mnoha místech správné
a dobré lidi, kterým jde především o všechny občany, mládež i
děti, o jejich příjemný a spokojený život, o kulturní a sportovní
vyžití po celý rok a také dobrou spolupráci všech spolků i sdružení, které v obci pracují.

Při takové příležitosti nelze zapomenout a poděkovat všem
– zastupitelům obce Mratín, zaměstnancům OÚ, Obecní policii, TJ Sokol, Agentuře pro Mratín o. s., oddílu kopané FV Plast
Sparta Mratín, všem pracovníkům z obou MŠ, ale i naší mratínské veřejnosti, za letitou dobrou spolupráci, morální podporu i
pomoc, za lidské jednání, vstřícnost a opravdové přátelství.
Po přestávce a malém občerstvení začala další část jednání. Kde byly předneseny zdravice hostů. Byla to veselá a milá
diskuze s přáním dobrých výsledků v baráčnické práci i tolik
potřebného pevného zdraví. Všichni víme, že žádná dobrá věc
či skutek nepřijde sám, ale každý se musí i správným jednáním
rozhodnout a také přiložit pomocnou ruku ke společnému dílu
a pomoci ke štěstí i ostatním. Pantatínkovi Vlastimilu Plačkovi
patřila závěrečná slova, kterými zhodnotil průběh celého sedění
a vyznal přítomné ke zpěvu baráčnické písně, která tak zakončila příjemné sousedské setkání.
							
Za konšelstvo OB Mratín
Beseová Marie - syndička
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Plavání s miminky

Náš život je od počátku spojen s vodou – plod se vyvíjí ve
vodním prostředí, voda nás provází den co den a stále nás ve
své rozmanité podobě fascinuje. Děti si pasivní adaptaci na vodní prostředí přinášejí na svět z prenatálního prostředí. Pohyby,
které kojenec ve vodě provádí, proto připomínají plavání, ale
jsou spontánní, neboť kojenci chybí motorické schopnosti. Tyto
reflexy způsobují, že pobyt ve vodě je většině dětí příjemný. Aktivním přirozeným pohybem ve vodě děti získávají nové různorodé zkušenosti, osvojují si nové dovednosti – jak motorické, tak
i sociální, rozvíjejí svá poznání, komunikační schopnosti, osamostatňují se. Plavání je úžasným zážitkem nejen pro děťátko,
ale i maminku nebo tatínka, působí na dobrou náladu a pomáhá
rozvíjet pevnost citového pouta mezi dítětem a rodičem.
„Proč chodit s miminkem plavat?“ zeptali jsme se Vlaďky Lipovské, hlavní instruktorky plavání v CVČ Měšice. „ Do
našich kurzů kojeneckého plavání přijímáme děti od 6 měsíců.
Cílem kurzů není naučit miminko plavat, ale naučit ho nebát se
vody, osvojit si dýchání, splývání a připravit ho na vlastní výuku plavání. Plavání miminek podporuje psychomotorický vývoj,
koordinaci a hrubou motoriku, příznivě ovlivňuje srdeční a cévní systém, zlepšuje trávení, prohlubuje spánek a posiluje chuť k

jídlu. Děti se postupně otužují, posiluje se jejich imunitní systém a celková odolnost organismu, pohyb ve vodě napomáhá k
odstranění a prevenci různých nedostatků a vad držení těla. Děti
celkově lépe prospívají, získají cit pro vodu a je pravděpodobné,
že se naučí dříve a dobře skutečnému plavání. Rozhodně stojí za
to kojenecké plavání vyzkoušet.“ (CVČ Mratín)

Bezdomovci v Mratíně
Co nikoho z nás nepřekvapí v ulicích velkoměst, to možná kdekoho udiví na území Mratína. Ale zřejmě to bylo jen
otázkou času. S příchodem teplého předjaří je v naší obci
stále častěji k vidění dvojice bezdomovců, které Mratín
přirostl k srdci. Rozhodně však není nutné panikařit. Oba
jsou moc milý, dobrosrdeční, ochotní se s námi podělit o
poslední krajíček zrajícího chleba, či doušek krabicového
vína. Možná jen pro jejich velmi kladný vztah k alkoholu
zůstávejme při setkání s nimi raději maximálně ostražití.;)

Děkujeme Evičce a Niki
Selfie nad tímto článkem patří Nikole a Evče z Mratína. Tyto dvě
kamarádky mají kromě šibalského pohledu také poctivé srdce a
když před pár dny našly v Mratíně na ulici peněženku, tak o tom
nejprve informovaly obecní policii a poté ji nechali v samoobsluze, kde předpokládaly, že by se po ní mohla majitelka shánět. Jejich intuice byla správná a nepozorná majitelka se s peněženkou
ještě týž den opět šťastně setkala. Její radost musela být nezměrná, vždyť jen vyřizování ztracených dokladů zabere několik dní
běhání, o ztrátě peněz nemluvě. Škoda, že se o svou radost nepodělila alespoň slovem s našimi hrdinkami, které jí peněženku
našly, jistě by je to potěšilo. Takže se toho s dovolením ujmu já.
Nikolo a Evo, pokud jednou ztratím peněženku, a to nemusí dlouho trvat, budu rád, pokud budete někde nablízku, protože s takovou poctivostí se člověk hned tak neshledá. Nevděk druhého neberte jako něco běžného, normální je poděkovat. Takže jménem
těch, kteří ztratili svoji peněženku, děkuji těm, kteří se v takovém
okamžiku zachovali stejně, jako Evička a Niki.
						
(23)
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INZERCE
Ivča
Nabízím hlídání pracující mamince.Jsem mamina na MD a má malá svěřenkyně,kterou
hlídám jde od září už do školky,takže za ni
hledám náhradu.Dítě do 3,5 let(raději holčičku),není podmínkou.Hlídání od pondělí do
pátku.Domácí zdravá strava samozřejmostí.
Tel:775 443 854,děkuji

Marie Homolkova
Hledáme paní na úklid 1x14 dni v Mratine.
Telefon: 602559197
603344456
Prodám sponky, gumičky, náramky, čelenky
z clairesu .vše nové cena za kus balení 60 kc.

Prodej slepiček

MratíNoviny

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým
zákazníkům, že opět prodává slepičky snáškových plemen Tetra
hnědá a Dominant–černý, modrý, žlutý, bílý
a kropenatý. Stáří 14 – 19 týdnů.Cena 149 -180,- Kč/ ks dle stáří.
Prodáváme slepičky pouze našeho chovu ! Prodej se uskuteční:
Ve čtvrtek 9. dubna 2015
Mratín – u restaurace Sokol - 15.05 hod.
					
					
					
					
				
					
				
					
					

Při prodeji slepiček
výkup králičích kožek
cena dle poptávky.
Případné bližší informace:
Po-Pá 9.00-16.00hod
tel. 601576270,
606550204
728605840

Alkohol na silnici nepatří,
aneb zlý sen pivaře

(slovo starosty, pokračování ze strany 3)

V současné době se dokončuje dotační akce „Revitalizace historické zeleně v obci Mratín“. I když akce bude hotova v průběhu dubna, počítáme se slavnostním ukončením akce otevřením
9. března se mohli mratínští šoféři na vlastní oči přesvědčit, že
bludiště na konci června při příležitosti akce „Vítání prázdnin“,
alkohol na silnici nepatří.
které plánujeme na neděli 28. června 2015. Chtěli jsme původně
sobotu, ale hasiči s pěnou už měli tento termín zaplněný v únoNehoda, při níž došlo k uvolnění pivního nákladu, se obešla
ru.
bez zranění. Šrámy utrpěla pouze srdce pivařů, jejichž oblíbený
nápoj skončil ve strouze.
V letošním roce jsem již 3x volal Českou inspekci životního
prostředí ohledně znečištění vod v potokách, které protékají naší
obcí. A to díky všímavosti občanů, za což velice děkuji. První
akce byla již v sobotu 3. ledna, kdy Hovorčovickým potokem
tekly splašky z porouchané hovorčovické čističky. Další problém byl v pondělí 9. března, kdy Mratínským potokem několik
hodin tekla úplně černá voda. Po několikahodinovém hledání
jsme našli příčinu. Nad Sluhami je zařízení, které vzedme hladinu potoka při potřebě napustit služský rybník. V daný den došlo
ke snížení, resp. odstranění veškerých zábran a kaly, které se po
celou dobu osazovaly před tímto zařízením, teď dostaly volný
průtok a tekly potokem. Oba problémy šetří Česká inspekce
životního prostředí. Další den v tom samém týdnu tekla Mratínským potokem zase žlutá voda. Příčinou bylo přečerpávání
dešťové vody z výstavby
Ještě poslední informaci. Podle sdělení Krajské správy a údržby silnic jsou vyčleněny finanční prostředky na opravu spadlé
opěrné zdi u rybníka. V současné době probíhá veřejná soutěž na
zhotovitele. Pokud vše dobře dopadne, nikdo se nebude odvolávat, tak by práce byly zahájeny ještě letos. Předpoklad zahájení
je květen.
								
				
Ing. Jiří Falek
								
				
starosta obce
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Angličtina pro nejmenší II.

s Vlaďkou

Last time when we left Lucky
and his family, they were looking for their new home. A long
winter was almost gone and
spring was showing it’s first
signs. Do you know what it
means? Well, it means that days
are longer, sun is much warmer and first flowers are showing up. Do you know any spring flowers? Lucky liked all
that spring smell. He was the very clever puppy. He always
could identify an exact smell in the air and because of his
sharp sense of smell Lucky and his parents found their new
home. Do you want to know how it happened? Listen up!

One day, like an every other day, Lucky was wandering
around. Suddenly he smelled such a lovely smell to which
he could not resist and he was following it like a real hunting dog. At first, Lucky was walking than running so fast
that even his Daddy and Mummy could not catch him.
Lucky stopped by the beautiful house with bright colours.
The house was all blue, only the roof was red. There was a
big chimney on the roof and from the chimney was coming
a long smoke as if someone was cooking something really
nice and tasty. In this house lived Daddy, Mummy, one girl
and two boys. Lucky and his parents were sitting outside
and sniffing this lovely smell. They also were very hungry.
Little boy could hear the noise outside and saw three dogs
sitting in front of the door. “Come in”, the little boy said.
And this is how these three dogs became part of the human
family. Do you want to know the name of three children and
their parents? Do you want to know what happened then?
You would have to wait till the next time. :-)
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Fotbalová Stará garda
Mratín
Tak tady máme druhou část fotbalové sezóny 2014/15
a jak jsme po zimních přípravách zjistili, i když nám roky a
někomu i nějaká ta kila přibyla, fyzička, rychlost i chuť hrát
fotbal je pořád výborná. Proto má Mratínská stará garda v
jarní části sezóny naplánováno sehrát jedenáct prestižních
zápasů a dva turnaje, na které bude radost se podívat. Na jeden turnaj jsme již tradičně pozváni do Nové Vsi, kde to má
jak hráčskou, tak pořadatelskou výbornou úroveň. Druhý
turnaj jsme se rozhodli uspořádat na domácím hřišti. Data
turnajů budou včas upřesněna.
				
Tomáš Kalvach
Foto pod textem: Hovorka Václav, Kalvach Tomáš, Fiala Josef,
Špánek Ladislav, Kvasnička Aleš, Klipec Tomáš, Brož Martin, Hrdinka Pavel, Charvát Václav, Fafek Tomáš, Semerák Lukáš, Plaček Dušan, Jokeš Pavel, Pavlíček Jan, Havel Milan, Posily: Vočadlo Libor, Zolman Viktor, Petržílka Martin, Hlíša Jiří, Procházka
Marek, Jína Petr, Rezek Jiří
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