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Víte co dělají Vaše děti, když nejste v blízkosti?

J

ako malý kluk jsme si nejvíce cenil svobody, tj.
času, kdy jsme nebyli pod dohledem rodičů. Samozřejmě jsme museli splnit své úkoly, jako drobný nákup,
úklid, úkoly, ale potom jsme měli „vysněné“ volno, kdy
jsme si mysleli, že nás rodiče nevidí či o nás neví. Oni o
nás nevěděli, kde přesně v danou chvíli jsme, spíše tušili,
kde se pohybujeme, protože jsme měli vymezený prostor,
kam jsme směli a kam jsme vůbec nesměli, protože jsme
měli přísný zákaz se tam vůbec přiblížit. Navíc nás občas
zahlédl některý ze sousedů, a pokud jsme prováděli nějaké nepravosti nebo se pohybovali v zakázaném prostoru,
tak nás okřikl a už druhý den si to rodiče mezi sebou sdělili a my jsme za to dostali „svůj díl“.
Proč o tom píši. Reaguji na události posledních
dnů v Zámecké zahradě. Jsou mezi námi tací rodiče, kteří
přijdou do areálu relaxovat a nechají své děti bez dozoru. Nebo tam své děti posílají, ale neptají se, jak se tam
baví. Některé děti si pak dělají, co chtějí. Počmárané zdi
nebo potrhaná záchytná síť za fotbalovou brankou je to
nejmenší. Horší je, když silnější jedinci třeba lezou po
stříškách herních prvků. Jednak stříška není dimenzovaná na takovou zátěž, utrhne se a dotyčný může spadnout,
nebo v horším případě spadne na jiné dítě a může ho zranit. Málokterý z dospělých však takového hříšníka napomene. Znám jen jeden případ, kdy někdo zavolal obecní
policii, aby zjednala pořádek.
Vůbec nejhorší případ je z posledních dnů. Malá děcka začala rozebírat ohradní zeď Zámecké zahrady a to
takovým způsobem, že hrozí její zřícení - viz přiložená
fotodokumentace. Během pár dnů vyšťourali „tunel“, kde
po uvolnění třeba již jen jednoho dalšího kamene hrozí,
že vrchní část zdi spadne a zavalí malého aktéra. Nechci
vůbec domýšlet důsledky. Někdo se zeptá jak je to možné. Je to jednoduché.
(pokračování na str. 2)
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Víte co dělají Vaše děti, když
nejste v blízkosti?

Zeď je totiž stará tak cca 150 let, je postavená z drolivého a dnes již zvětralého pískovce
na vápennou maltu v lepším případě. Navíc
je památkově chráněná, takže použití betonu
či nějakých železných výztuží je při opravách
nepřípustné.
Naštěstí jsme tuto závadu odhalili zavčas a
zajistili. Zeď je dnes v kritickém místě ohrazena pletivem a bude v nejbližší době opravena. Nemůžeme ale být všude a jsme vděční za
různá upozornění. Chtěl bych tímto apelovat
na rodiče, aby se svými dětmi více mluvili,
ptali se, kde a s kým se schází a co tam dělají.
Dospělý člověk spíše pozná nebezpečnost při
konání takové dětské činnosti, kde může dojít
k úrazu. Tím vším se dá předejít různým nepříjemnostem. Děkuji, že jste tomuto článku
věnovali pozornost. (JF)
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MiG na zájezdu v Toušni
Toušeň každoročně na pár dní žije divadlem. Koná se tu národní přehlídka sokolských divadel. A není zrovna malá,
své kusy předvedlo, nebo ještě předvede čtrnáct souborů z Čech i Moravy.
Začalo se v dubnu a poslední představení se odehraje v létě. Letošní přehlídka
byla devátá a mratínský Ds MiG (Divadelní soubor Michala Gulyáše) na ní
nechyběl. Po „rozkoukávací“ účasti v
roce 2013, kde jsme hráli Staré pověsti
české, aneb Krok za Čechem, jsme letos už jako ostřílení účastníci vyrazili s
naší novinkou a klasikou Oscara Wildea
„Strašidlo cantervillské“. Díky tématice
našeho kusu jsme byli zařazeni do programu ve večerních hodinách. Naše
obavy z hraní před prázdným sálem se
ukázaly zcela lichými. Publikum bylo
úžasné a podporovalo celý ansámbl

skvělými reakcemi na dění na prknech.
Nevyhnuli jsme se několika kiksům, ale
to už k divadlu patří. Každopádně ze
všech jsme se ctí vybruslili a diváci byli
shovívaví.
Stejně tak nám bylo příznivé i hodnocení odborné komise a mě osobně velmi
potěšilo konstatování o vysoké úrovni
jevištní řeči souboru. Toušeň jsme si
užili a teď už je jen třeba vrhnout se na
nový kus, abychom mohli na příštím
ročníku zase předvést, že Mratín umí. A
pokud byste se do Toušně chtěli podívat i vy, máte ještě šanci 24.5., kdy od
15.00 je na programu Sněhová královna
v podání souboru z Nového Veselí a v
18.00 se představí soubor z Benátek nad
Jizerou hrou Petra Matouška Kdo „Z“
koho, aneb Za vším hledej ženu.
		
Šárka Smíšková
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Vážení občané,
konečně nastal ten dlouho očekávaný čas, kdy se vše zazelenalo, vše kvete, po večerech voní steaky a sousedi se více
vidí na svých zahrádkách. Dá se již posedět venku u grilu a v
klidu relaxovat. Blíží se nám konec školního roku a děti se těší
na prázdniny.

ještě i další nádobu, pokud jim jedna nádoba nestačí. Dalším
technickým problémem jsou větvičky. Pokud se tam dávají, je
lepší, aby byly co nejkratší. Jinak se vzpříčí a opět nádoba nejde vysypat.
Bionádoba není všeobjímající řešení na veškerý zelený odpad. Pokud má někdo větví více, je lepší je odvést do sběrného
dvora. Pokud někdo pokácí strom a má hromadu nepotřebných
větví, je lepší se domluvit a za drobnou úhradu to v drtiči sešrotovat nebo odvést na pozdější zpracování v drtiči. Chce se to
ale především domluvit dopředu, nejsme „firma“, která může
hned reagovat, ale jde o to spíše využít kapacit ve volném čase.
Zařízení rozhodně nikomu nepůjčujeme, vždy to musí obsluhovat náš vyškolený pracovník.

Co nás v nejbližší době čeká. V prvním týdnu v červnu začne akce zateplení fasády Obecního úřadu. Ukončení se
předpokládá do konce října. Jak to bude probíhat? Zateplovat
se bude až k základové spáře, tj. celý obvod budovy bude odkopán a zaizolován proti vlhkosti i úniku tepla. Při zateplování
fasády bude zase celý obvod budovy obehnán lešením. Vše se
bude provádět za plného provozu Obecního úřadu, České pošty a i sběrného dvora. Předpokládáme, že v určitých časových
úsecích bude omezeno nebo dočasně zrušeno parkování vedle
Obecního úřadu, a to z bezpečnostních důvodů. Tato případná
omezení budou zavčas ošetřena dopravním značením. O délce,
četnosti či termínech omezení parkování zatím nemůžeme říci
nic bližšího, bude se to operativně přizpůsobovat postupu prací.
Obrátila se na nás s prosbou vedoucí České pošty v
Mratíně. Doručovatelům by hodně pomohlo, kdyby obyvatelé
Mratína měli své nemovitosti řádně označeny číslem popisným, doručovací schránkou, popř. zvonkem se jménem. Oproti
dřívější době, kdy v Mratíně byla jedna doručovatelka, která
znala pomalu všechny obyvatele, tak nyní doručovatelé sem
dojíždějí a hlavně se střídají.
Mám tady ještě jednu prosbu na obyvatele používající bionádoby na rostlinný odpad. Po zkušenostech se sběrem
bioodpadu pomocí bionádob zjišťujeme, že někteří občané obsah nádob stlačují, aby se jim tam vešlo co nejvíce odpadu.
Nádobu pak ale při výsypu nejde vyprázdnit. Při zavádění této
služby jsme obyvatele informovali, že každý má možnost zapůjčení jedné nádoby. Vzhledem k tomu, že o bionádoby nebyl
až takový zájem, má obecní úřad možnost propůjčit zájemcům

Ještě jedna informace pro občany. Týká se oddychového
areálu v Zámecké zahradě. Jsme rádi, že jej občané využívají
pro svůj oddych a relaxaci. Místním spolkům jej na jejich akce
půjčujeme zdarma. V poslední době se ale množí dotazy na
zapůjčení areálu soukromým osobám na akce spojené s hudbou zejména ve večerních a nočních hodinách. Na takové akce
obec areál nepůjčuje. Ve spolupráci s místními spolky jsme se
snažili najít tenkou nitku mezi uspokojením potřeb spolku a
klidem občanů. Každý místní spolek či organizace tam mohou
udělat jednu společenskou akci za určitých podmínek. Pokud
tyto podmínky poruší, další akci už tam nezrealizují.
Blíží se letní prázdniny a opět bude pořádána akce
pro děti „Vítání prázdnin“. Letos to vyšlo na neděli 28. června
2015 od 14:00 hodin v Zámecké zahradě. Akce bude spojena
se slavnostním otevřením „bludiště“. Zakončení bude tradičně
s hasiči a pěnou. Program najdete na zadní straně MratíNovin,
nebo na www.mratin.info a www.mratin.cz .
					
								
				
Ing. Jiří Falek
								
				
starosta obce

www.sanubabu.cz

Světlo pro Nepál
Moje kamarádka Jeny a její manžel Ivan jsou zakladateli a majiteli firmy Sanu Babu, která dováží z Nepálu a Indie oděvy, nábytek, šperky a spoustu dalších drobností. Nabízí nám tak nejen
zboží a střípky z kultury těchto nám vzdálených národů, ale pomáhají tak místním lidem se získáváním finančních prostředků
na živobytí, což v této zemi není zrovna procházkou růžovou
zahradou.
Asi není nikdo, kdo by nevěděl o ničivé zkáze, která postihla
Nepál v posledních dnech. Pokud by někdo z Vás chtěl pomoci
tamním lidem s jistotou, že prostředky, které poskytne, budou
využity na správné a potřebné věci, může se připojit k akci Světlo pro Nepál, kterou firma Sanu Babu organizuje a výtěžek z ní
osobně předá kompetentním a potřebným lidem přímo v Nepálu.
Vy, kteří se tak rozhodnete, můžete si lampionky zakoupit a převzít v Mratíně či Kostelci nad Labem, po předchozí dohodě na
mailu sarkasmiskova@seznam.cz, nebo na tel. 602137843.
			

Šárka Smíšková
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Street dance Mratín
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na celorepublikové kolo „Děti fitness“ (zde nám medaile utekla
o pouhý bod).

Je to již 3 roky, co si taneční skupina K-dance-company vzala
pod svá křídla taneční kroužek v TJ Sokol Mratín. Zájem je veliký, každý rok přibývají nová děvčata a v současné době zde trénuje každé pondělí a středy od 18:30 do 19:30 15 děvčat. Příští
rok to bude stejné, rádi přivítáme nové tváře, i kluky bychom
uvítaliJ

Do konce roku nás ještě čeká mistrovství republiky v České
Lípě, celorepublikové kolo „Děti fitness“, taneční festival v Sadské, vystoupení na dětských dnech v Mratíně a Veleni – to vše s
naší letošní choreografií RE – KLA – MA. A už teď se těšíme na
již tradiční soustředění celé skupiny K-dance-company, které se
koná v termínu od 8. do 15.8. 2015 a holky si tam užijí spoustu
zábavy, ale i se mnoho naučí. Soustředění je určeno nejen pro
tanečníky skupiny, ale pro všechny, kdo mají rádi tanec a zábavu
bez ohledu na to, zda již mají s tancem nějaké zkušenosti.

Letos toho holky zažily opravdu hodně. Mají za sebou několik
úspěchů i malých klopýtnutí. Není se ale co divit, některé holky
tančí již několik let, jiné se k nám přidaly až od září či v průběhu letošního školního roku, takže před sebou mají ještě dlouhou
cestu. Nám to ale nevadí, jsme rádi, že nás to baví a máme fajn
partu, a když se k tomu občas přidá nějaká ta medaile, je to pro
nás ta pomyslná třešnička na dortu.

Veškeré informace o soustředění, kurzech pro příští rok, a dalším jsou k dispozici na tel.: 723 745 388, k.dance @email.cz,
FB: K-dance –co., případně www.kdance.cz.

Z akcí, kterých jsme se letos účastnily, uvádím: Vystoupení na
plese v TJ sokol Mratín (které mělo nevídaný úspěch), vystoupení pro letiště Kbely (zde si holky vytančily i pár vánočních
dárků), pohárová soutěž Chrastecká korunka (1. místo v kategorii street dance formace), pohárová soutěž o pohár starosty
Prahy 4 (3. místo v kategorii malé formace – zde byla opravdu
nabitá konkurence), postup z regionálního kola SUT Praha na
mistrovství republiky, které nás teprve čeká (2. místo), postup

			
			
			

Mgr. Kateřina Strachotová
723 745 388
K-dance-company

Společnost Styrotrade, a.s. příjme řidiče pro pracoviště v Čakovičkách - okr. Mělník
Nabízíme: pracovní poměr na dobu neurčitou
zajímavé pracovní ohodnocení
nástup možný ihned
Požadujeme:

V případě zájmu nás, prosím, kontaktujte:
tel: 608 672 673
e-mail: simona.kubeckova@ekotransport.info

ŘP skupiny C+E
profesní průkaz
digitální kartu řidiče
zdravotní způsobilost
psychotesty
trestní bezúhonnost
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Máme novou posilu

Možná si někteří z Vás všimli při procházkách po mratínské divočině, že v ohradě u
rybníka se nám poněkud obměnila pestrá barevnost koní, které zde má spolek
ISAR, provozující hiporehabilitaci. Náš
nestor Iont, alias Bobo, oslavil 1.května
dvacáté narozeniny a my jsme mu splnili
slib, takže narozeninový den už trávil na
pastvině pod Bezdězem, kam se odstěhoval na důchod. Podle posledních zpráv
a ze závěrů naší narozeninové návštěvy
jsme vyhodnotili, že tam za jediný měsíc
zcela zdivočel a důchod si opravdu užívá
péčí o několik klisen v místním stádu.
Ve výběhu už bydlí Iontův nástupce. Jsou
mu čtyři roky, a jelikož jsme ho přihlašovali do evidence koní, měli jsme možnost
vybrat mu jméno. K válečníkovi Attilovi
a náčelníkovi Vinnetouovi nepřibyl tedy
nikdo menší, než Napoleon Bonaparte,
alias Bono. Ten se statečně snaží dostát
svému jménu, takže většinou stojí na kopečku a celé okolí je pod jeho bedlivou
kontrolou. Má se ještě co učit, aby mohl
složit certifikační zkoušky pro koně v hi-

porehabilitaci, které již složili jeho kolegové, ale k terapii projevuje vlohy. Čeká
nás plno společné práce jak na spolehlivé
spolupráci při terapii, tak při budování fyzické kondice pod sedlem.
Výcvik koně pro hiporehabilitaci, který je
v Isaru v rukou Báry Kulhavé, je velmi
náročný časově i finančně. Patří k němu
každodenní práce „ze země“, při které se
kůň učí následovat vodiče v jakékoliv situaci, být soustředěný po celou dobu práce, přizpůsobit se tempu, které terapeut
vyžaduje pro kvalitní práci s klientem a
mnoho dalších dovedností. Nedílnou součástí je i fyzická příprava koně ze sedla
pod vedením trenéra, aby jeho pohyb byl
zcela bez chyb a mohl našim klientům
předávat kvalitní pohybový vzor.
Velký dík ISARu patří firmě Centropol
Energy, A.s., která se rozhodla pomoci
nám v naší práci pravidelným sponzorským příspěvkem na výcvik Bona, panu
Tomáši Hauserovi, který přislíbil sponzoring našeho důchodce pod Bezdězem a v
neposlední řadě farmě Hrádek, která nám
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poskytuje nejen prostory, ale i skvělé zázemí pro naši práci. Všem, kterým naše
činnost není lhostejná, děkujeme a pokud
by se chtěl připojit kdokoliv další, je velmi vítán.
A na závěr velká prosba. Pokud se na naše
krasavce půjdete podívat, nekrmte je, prosím, ničím, ani trávou, senem či pampeliškami. Koně mají pravidelný stravovací
režim, ve kterém mají vše, co je třeba a
podávání pamlsků by je mohlo vážně
zdravotně ohrozit. Zároveň pokud někdo
nabídne jednomu z koní něco k jídlu, byť
by to byla jen natažená ruka s cílem koně
pohladit, ostatní jeho kolegové se dožadují také svého dílu a bojují mezi sebou
o přízeň dárce. Při tom se však mohou
v malém prostoru u vrat výběhu snadno
zranit. Vyřazení koně ze provozu ze zdravotních důvodů znamená zrušenou terapii pro naše dětské klienty. Proto prosím,
choďte naše kolegy POUZE POZOROVAT. Děkujeme.
		
Šárka Smíšková
		
www.isar-hipo.cz
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Angličtina pro nejmenší IV.

s Vlaďkou

Last time when we left Lucky,
it was when they were welcomed in the new house. The
little boy Pepík showed Lucky,
Mummy Dog and Daddy Dog
whole house. First they went to
a kitchen. The kitchen is a place
where all the nice meal is cooked and where whole family
usually sits down and eats. Then they went to a living room.
The living room is a place where all family rests. Parents
and children can play table games, watch TV or just relax.
Next room was a bedroom. This is a place where Mummy
and Daddy sleep. Next to the bedroom was a children’s
room. This is a place where all three children sleep and
play. This room was a very interesting for Lucky. There he
could see lots of toys. Lucky liked to play a lot. He liked to
play with different balloons, cubes and dolls. Last room was
a bathroom. This room is a very important. There everyone
washes and cleans teeth.
Pepík took all three dogs to a small room what was next
to the children ´s bedroom. Lucky was very excited. This
was their own room! Lucky was so happy that he started to
dance. Do you want to know what things are in their room?
I will tell you the next time :-) Does your pet has its own
bed or a room?
to welcome – přivítat
a kitchen – kuchyně
usually – obvykle
a meal – jídlo 		
a living room – obývací pokoj
parents – rodiče
table games – stolní hry
a bedroom – ložnice
a pet – domácí mazlíček
a doll – panenka

a toy/toys – hračka/hračky
a bathroom – koupelna
to wash – umýt se
to clean teeth – vyčistit si zuby
to be excited – být zvědavý
own – vlastní
to dance – tancovat
things – věci
a cube – kostka

POUŤOVÉ SOUSEDSKÉ
POSEZENÍ
13.6.2015 OD 18:00
zvou Baráčníci

NEBYTOVÉ PROSTORY - NABÍDKA
pronajmu nebytový prostor v budově kadeřnictví
v Mratíně. Bližší informace na tel. 608 925 214
Marie Takáčová
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LOUTKOVÉ DIVADLO MRATÍNEM OBLÍBENÉHO VIKTORA
KARIKATURISTA
CHİZE PO LANL
MALOVÁNÍ NA OBLI1EJ
POZNÁVÁNÍ PODLE HMATU A VİNÍ

PRİVODCE MRATÍNSKOU ZAHRADOU

KONCERT KAPELY TVİJ DLDEK TD
…A ZÁVLRE1NÉ MOùE HASI1SKÉ PLNY!

Obec Mratín a Agentura pro Mratín, o.s. Vás a pʄedevším Vaše dƯti
co nejsrdeƎnƯji zve na tradiƎní rodinnou událost VÍTÁNÍ PRÁZDNIN.
KromƯ zážitku kulturního a zážitkového si odnesete i zážitek kulináʄský.
GRILOVANÉ SPECIALITY, POCHOUTKY Z UDÍRNY, SVLŽÍ NÁPOJE.
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