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Celý Mratín viděl, kterak Káča k rozumu přišla

Víkend 9. a 10. dubna byl jednoznačně režírován mratínským divadelním spolkem MiG, který byl jednoznačně režírován debutantkou Šárkou Smíškovou. Ta zúročila své zkušenosti
v krocení divokých koní a s pomocí malého bičíku přivedla k
poslušnosti i taková esa, jakými jsou například Václav Hrasko,
Dan Štepanovič, Jiří Krobot nebo Vítek Pilař junior, (dámy prominou, že na jejich jména dojde později).

Pohádka pro dospělé i děti s výmluvným názvem Kterak
hloupá Káča k rozumu přišla z plakátů původně neslibovala nic
výjimečného. Prostě „Divadelní spolek MiG uvádí…“ a bylo to.
Ovšem, jak už to u MiGu bývá, o co šedivější byl plakát, o to
pestřejší a divočejší byla atmosféra na jevišti a vlastně i v hledišti. Přibližně hodinu nás herci drželi v absolutním soustředění
a udrželi…

Velkým překvapením byla „dvojrole“ Káči v jakémsi opačném gardu, kdy v jednom okamžiku hráli dva herci jednu postavu. Doslova cimrmanovským trikem, který jsme dosud znali
pouze z představení Dlouhý, široký a krátkozraký, dokázal Vašek Hrasko v mžiku získat Káčin půvab. Nutno přitom dodat, že
to neměl snadné, jelikož Káča v podání Lindy Nachtigalové s
léty vyspěla víc, než jen herecky.
O své místo na scéně se velmi elegantně a úctyhodně postaraly
také další dámy a to koketa Ajeto v podání Hedviky Molitorové
a pekelnice Abraxanta, kterou ztvárnila Eva Svobodová, která
úspěšně sekundovala Šárce Smíškové, jež sebe samou obsadila
do role šité pro ni na míru, dominantní čertici Krucinudě.
Za sebe, coby diváka, divadelníkům děkuji. Upravovali jsme
si podle nich víkendový program, abychom o něco nepřišli, a
rozhodně nelitujeme. Doufám, že se už Šárce honí hlavou nějaký nový kus.
O skvělou fotodokumentaci se postaral Libor Olič, kterému
děkuji za souhlas s použitím fotek.
(zn)
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Když se zamiluje kůň ...do školky
Farmu Hrádek netřeba představovat. A přesto si o ní pojďme
maličko napsat. Kdykoli se o ní v novinách zmiňuji, pokaždé
je to v těch nejlepších souvislostech a slovních spojeních. Je to
zhruba rok, co jsme si ji dávali za příklad, když nám téměř ze
dne na den zmizel hájek u sv. Františka. A dnes se můžeme opět
potěšit z jejich širokého srdce. Hrádkovi mají nejen v Mratíně
dobrou pověst a vedou k tomu i své koně.
Z koní já mám respekt, pokud se takto skrytě dá vyjádřit
strach. Od dětství jsem ho měl a zřejmě to tak zůstane. Vždycky
jsem si říkal, že až budu velký, vyskočím na koně a pěkně se s
ním rozeběhnu někam do nekonečné přírody, a ono nic. Už už
jsem to jednou zkoušel, ale nějak jsme nenašli společný rytmus,
určitě to bylo i tím mým „respektem“. O to lépe to mají vymyšlené děti z mratínské mateřské školy Filípek. Řekly si totiž, že
ke koním se má chodit už od dětství, aby si obě strany lépe zvykaly a tak se dohodli s Hrádkovic koňmi, jestli by si s nimi jako
mohly (i mohli) hrát a Hrádkovic koně souhlasili. A tak tu máme
na jedné straně šťastné děti, které se těší na každé nové setkání
se svými čtyřnohými kamarády a na druhé straně šťastné koně,
kteří si už s dětmi domluvili schůzku na Den dětí. To za dětmi
přiběhnou rovnou do školky.
Proč já jsem nechodil do školky Filípek? Asi proto, že v té
době ještě ani nebyli koně. Nebo byli?
					
(23)

...a tady vidím, že nejsem úplně ztracen. S koňmi se dá seznámit v každém věku. Mám tedy druhou šanci. Klub seniorů Praha 9 má
Hrádkovic koně taky moc rád. Tady je pár fotek z jejich poslední návštěvy (podle děkovného dopisu jistě ne poslední).
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Vážení občané,
jaro je tady se vší parádou, vše kvete a vše se začíná zelenat. Tráva roste jako o závod, což jsme pocítili ve sběrném
dvoře a při pondělním svozu bio nádob.
Na můj minulý komentář o odpadech se ozval jeden občan
z lokality naproti benzínové pumpě o přeplněných kontejnerech na separovaný odpad. Svým způsobem měl pravdu,
byly přeplněné. Ale víte proč a z jakého důvodu? Protože
občané se nesnaží zejména PET lahve vhazovat slisované
nebo alespoň sešlapané. Totéž platí o kontejnerech na papír.
Netýká se to jenom této lokality, platí obdobně ale i na ostatních „hnízdech“ separovaného odpadu. Jenom pro informaci, nejenom v této lokalitě jsme již dříve kontejnery dvakrát
přidávali. Teď jsme začátkem dubna ještě přidali do této lokality jeden kontejner na papír a jeden na plasty. Totéž se
stalo i v lokalitě U Cukrovaru. Myslíte, že je to tím, že občané mají větší spotřebu? Já myslím, že rozhodně ne. Proč to
tak ale je, na to si musí každý odpovědět sám. Já si myslím,
že je to naprostý nezájem části obyvatel, se touto záležitostí
zabývat. Obec to ale stojí další finanční prostředky.
Jak jsem se minule zmínil, konečně se podařilo odstranit
problémy okolo bočního vstupu do budovy obecního úřadu, kde je instalován výtah. Již od úterý 29. března 2016
je tento bezbariérový vstup otevřen. Pokud nebudou dveře
otevřeny, stačí si zazvonit a některá z pracovnic úřadu vám
na dálku otevře, stačí jen pak do dveří zatlačit. Ještě jednou připomínám, že Úřední deska je nyní z boku budovy
při vstupu k výtahu. Potřebná plocha vitrín se nám totiž na
přední průčelí budovy nevešla, navíc by to kazilo pohled na
budovu. Vitríny mají v sobě nově zabudované osvětlení (je
napojeno na veřejné osvětlení), tak že nebude problém při
setmění zejména v zimních měsících se přečíst potřebné.
							
Od úterý 19. dubna 2016 budou před obecním úřadem
instalovány dva stojany na kola, aby nedošlo k poškození
fasády. Ještě musím konstatovat, že nějaké malé děcko, na
kterého nedala maminka pozor, nám již počmáralo fasádu
při vstupu křídou. Snad to půjde umýt tlakovou vodou.
Nyní se ještě instalovala jedna společná schránka pro vzkazy, připomínky či názory občanů obecnímu úřadu a dočasně i pro fotbalový klub Sparta Mratín. Je upevněna na levé
straně hlavního vstupu do budovy. Ještě jednou se vrátím k
minulému příspěvku, kde jsem se zmiňoval o předělávání
územního plánu obce, resp. vytváření nového územního plánu. Kdo z majitelů nemovitostí by měl zájem nebo potřebu
změnit využití svého pozemku, má tak možno učinit písemně do konce května. Stačí uvést číslo pozemku a účel, pro
který by ho žadatele chtěl změnit. Ten, kdo již tak učinil,
nemusí dávat žádost znovu. Ještě chci upozornit, že se v
žádném případě nejedná o nějaké další rozšíření ploch k zástavbě, spíše se jedná o vytvoření pravidel bytové zástavbě
ve stávajících intencích dosavadního územního plánu. Udržení současného rozsahu nebo jeho snížení bude záviset na
propočtu kapacit vodojemu a kapacity ČOV.Ještě jedna důležitá informace, která se týká základního školství. Ve školním roce 2017/2018 odchází z mratínské mateřské školky
nejsilnější ročník. Příští rok a v dalších letech se tím postupně bude moci přijímat více dětí do školky, resp. počty dětí v
následujících ročních postupně klesají, čímž se dostane i na
mladší ročníky. Problém silných ročníků se ale přesouvá do
základních škol. Jistě jste o tom četli v tisku nebo slyšeli v
televizi. Nejhorší situace je v okrajových částech Prahy a v
okresech Praha-východ a Praha-západ. Dostat dítě do školy
v Praze je téměř nemožné. Jak situace vypadá pro mratínské

děti? 								
Podle evidence obyvatel by mělo od 1. 9. 2017 nastupovat do 1. třídy jenom z Mratína 44 dětí. Kolik jich přesně
bude, závisí na tom, zda se někdo přistěhuje nebo odstěhuje,
či zda některé děti dostanou odklad. Kam se budou moci
děti přihlásit k zápisu? Vzhledem k tomu, že všude vrcholí
populační křivka, zbývá pouze volná kapacita ve Sluhách,
popř. v Kostelci nad Labem. Již jsem jednal jak s ředitelkou
ZŠ Sluhy, tak i s vedením obce Sluhy. Vzhledem k tak velkému počtu dětí bude potřeba otevřít dvě první třídy. Jako
obec jsme připraveni v případě potřeby přispět i finančními
prostředky na vybavení jako jsou lavice a židličky, popř. i
jiné potřeby související s nárůstem počtu dětí. I v dalších letech by neměl být s kapacitou ZŠ ve Sluhách problém. Jako
problém se rýsuje školní rok 2018/2019 v ZŠ Kostelec nad
Labem, kde kapacita nebude stačit. Podle evidence obyvatel
se bude jednat asi o 10 dětí, které lze řešit určitými opatřeními. Proto jsem jednal s vedením města Kostelce nad Labem,
kde zastupitelstvo schválilo pro letošní rok na projektovou
přípravu, aby se dalo požádat o dotaci a školu rozšířit na
potřebnou kapacitu.					
Možná se někdo položí otázku, proč děti nemohou do
školy v Líbeznicích. Tam mají své kapacitní problémy. V
loňském roce byla kapacita navýšena o 10 tříd, ale to stejně
nestačí. I kdybychom přispěli jako sousední obce (Měšice,
Bášť) několika milióny korun, neměli bychom jistotu, že
všechny děti z Mratína budou do ZŠ Líbeznice přijaty. K
tomu by přibyly náklady na dopravu. Další nabízenou otázkou je, proč si nepožádáme sami o dotaci. Žádat o dotaci pro první stupeň (třídy 1-5) nemá smysl, protože jednak
kapacita je v ZŠ e Sluhy a nikdo by nám dotaci za těchto
podmínek neposkytl. Co se týká druhého stupně (třídy 6-9),
ten je tak finančně náročný (několik desítek milionů), že po
ekonomické stránce bychom výstavbu velice obtížně zvládali. Navíc, žádná dotace není nároková, poskytovatel vždy
posuzuje výhodnost každé žádosti. Další problém by byl s
náklady na provoz, kdy při poklesu počtu dětí za několik
let bychom náklady na provoz těžko finančně unesli. Navíc máme se školou, resp. s Městem Kostelec nad Labem
dlouhodobě uzavřenou smlouvu o spádovosti. Také jsem dostal otázku, že škola v Kostelci nad Labem není na takové
úrovni jako ZŠ Líbeznice. Před asi deseti lety se o škole v
Líbeznicích mluvilo také s určitými pochybami. Společným
úsilím obce a zejména rodičů přes školskou radu se škola
v Líbeznici dostala tam, kde dnes je. Situace neustále sledujeme, zúčastňujeme se všech jednání, v případě dalšího
vývoje Vás budeme informovat.
Na závěr mám ještě jednu informaci. K datu 30. 4. 2016
končí u nás dlouholetý pracovník pan Jaroslav Grulich. Pracoval u nás skoro jedenáct let. Všichni jsme obdivovali jeho
pracovitost, skromnost a nezlomnou vůli vše stihnout. Doufám, že se na mě nebude zlobit, když prozradím, že mu letos
bylo 77 let. Chtěl bych mít jeho fyzickou i duševní kondici. Mnozí mladší, kteří se zajímali o práci pro obec, se mu
nemohli rovnat. Důvodem jeho odchodu není neochota již
pracovat či nějaké pracovní problémy, ale to, že bude bydlet
tak daleko od Mratína, že nelze dojíždět. Chtěl bych mu za
ta léta poctivé práce a příkladné úsilí takto veřejně poděkovat a popřát mu do dalších let především mnoho zdraví. Za
obec, a všechny spolupracovníky moc děkujeme.
								
			
Ing. Jiří Falek				
			
starosta obce
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Stará garda Mratín - jaro 2016
Máme tady konec dubna a SG Mratín má ze své jarní části sezony 2016 odehrané tři kvalitní utkání. Je pravda, že svůj první zápas na domácím hřišti nedokázala dotáhnout do vítězného
konce a prohrála s velmi kvalitním mužstvem Řeže 7:5. Celé
fotbalové utkání se neslo v perfektní atmosféře a ohleduplnosti,
aby nedošlo ke zranění, protože jak bylo vidět, ani jeden tým to
se zimní přípravou moc nepřeháněl a spíš se hráči jen tak oťukávali a rozehřívali. O tom ostatně setkání týmů starých gard
zpravidla bývají. Ke druhému zápasu vyjela SG Mratín do nedalekého Postřižína, kde se představila v nových dresech pro tuto
sezónu. I fotbal byl o poznání lepší a na výsledku to bylo znát,
protože jsme si z Postřižína, kde jsme nikdy nevyhráli, přivezli
cenný bod za remízu 3:3. V pátek 15. 4. 2016 přivítala Mratínská
jedenáctka (přestože to z kraje vypadalo, že budeme hrát v osmi)
poprvé v historii fotbalisty z Nelahozevsi. Na krásně upraveném
hřišti bylo hned od začátku vidět, na které straně je ta pomyslná
fotbalové taktovka, kdo prostě bude udávat tempo a vývoj celého zápasu. Přesto, že marodka v domácím mužstvu byla značná,
tak dokázala SG Mratín vyhrát vysoko 6:1. Doufejme, že i další
zápasy budou mratínští jen vyhrávat.
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Horní řada z leva: Lada Miloš,Charvát Václav, Brož Martin,
Kalvach Tomáš, Hrdinka Pavel, Melounek Petr, Špánek Ladislav, spodní řada z leva: Černý Tomáš, Fiala Josef „C“, Sláma
Radek, Vítek Lukáš, Plaček Dušan, Bárta Pavel
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Akademie T.J. Sokol
14. 5. 2016
a
Dětský den s T.J. Sokol
4. 6. 2016
Více informací v příštím vydání

MRATÍNSKÁ INZERCE
Pasují např. na Citroen C3. Jsou 4 roky
staré. Cena za vše Kč 3500,--. V případě
zájmu volejte tel. : 607 967 015.
Přidal: Anna

15. 04. 2016
Nabízím
služby
hodinového
manžela
- stavební úpravy, drobné opravy v
domácnosti,malování, natírání,péče o zahradu..stříhání stromů, sekání trávy apod.
606 677 151

3. 04. 2016
Prodám cyklo-helmy 150,-ks. Dívčí vel. XS/S,
M, S a chlapecká vel.50-58cm. Ve velmi dobrém stavu. Tel. 607862173
Přidal: Marková

11. 04. 2016
Prodám dětské holinky s motivem letadýlek,
kupované nové, nevynošené. Velikost 34, délka stélky cca 21cm cena 80Kč, k vidění či
odběr v Mratíně
Přidal: Odolanová

29. 03. 2016
Prodám dětskou vstupenku na 3 hodiny vstup
4. 04. 2016
do Aquaparku Čestlice platnou do 30.6.2016.
Prodám : 4 ks disky + letní pneumatiky Mi- Cenu nabídněte. Telefon: 607862173.
chelin 175/65 R14. Rozměr disku 5 1/2 JX. Přidal: Marková
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FARMA
HRÁDEK

30. dubna 2016
Mratínský pohár

Farma Hrádek
vás srdečně zve na tradiční jarní
jezdecké závody.
Přijďte se podívat na úžasné spojení
elegance, kázně a energie.

1. května 2016
Mratínské drezury
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