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První květnový víkend - Mratín v sedle

Týdny příprav, hromada práce a metrák zodpovědnosti, to vše věnovali organizátoři jezdeckému hobby poháru, který na svém kolbišti ve
dnech 30. dubna a 1. května uspořádala Farma Hrádek.
Jistě není jednoduché se pro realizaci takové události rozhodnout.
Všechen svůj čas vsadíte na nejisté počasí, které bývá pro úspěch každé
venkovní události klíčové a doufáte, že vše proběhne v poklidu, bez
zranění a patových situací v leckdy subjektivním měření poslušnosti a
ovladatelnosti něčeho tak nedotknutelného, jako je kůň. Riskujete totiž,
že upadnete v nemilost křehkých srdcí mladých jezdkyň, které velmi
snadno zanevřou na všechno a všechny. Tím spíš, pokud někdo nedocení jejich čtyřnohého parťáka. To vše ale Farma Hrádek zvládla a proto
se může právem těšit na další jezdecká klání.
Hodně štěstí, jezdců i diváků!			
(zn)
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Vážení občané,
i když rána jsou docela dost studená a doprovázená jinovatkou, jaro nabírá na síle. Co vše nás v květnu čeká.
OBJÍŽDKA MHD BUS 377
V termínu od 7. 5. do 17. 5. 2016 se bude opravovat
komunikace III/2445 mezi obcemi Sluhy a Velký Brázdim. Objízdná trasa pro autobusy (zejména 377) jezdící po
této komunikaci bude vedena tak, že autobus z Kostelce
na Prahu pojede přes Sluhy přímo na Veleň, tam odbočí na
Brázdim, kde se v centru obce otočí a bude se vracet do
Veleně a pokračovat na Prahu. V opačném směru z Prahy do
Kostelce, autobus pojede až do obce Brázdim, kde se otočí,
vrátí se do Veleně a bude pokračovat na Sluhy a dále po své
trase. Nebude obsluhována zastávka Brázdim, rozc. Velký
Brázdim a zastávka Sluhy, Nad Hájem. Pokud bude počasí
bez deště, mohlo by dojít k uvolnění uzavírky dříve. Bude
to určité zdržení, ale těch pár dnů se to dá vydržet, odměnou
bude snad po letech a nekonečných urgencích komunikace
bez děr. Bližší informace o případných změnách jízdních
řádů by měly být umístěny na zastávkách.
OMEZENÍ PARKOVÁNÍ A PRŮJEZDU
Boční parkoviště u úřadu bude na jeden půlden zavřeno, bude se asfaltovat pruh podél fasády. Termín zatím
nevíme.
Další akci plánovanou na květen jsou postupné opravy
místních komunikací. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze
o drobné opravy, které budou trvat pár hodin v daném místě,
případné uzavírky nebudou oznamovány, neboť se to vždy
dá nějakým způsobem objet. Pouze v případě opravy vjezdu
na parkoviště před Restaurací Na hřišti a u nové budovy
MŠ, dojde k určitému omezení na několik hodin. Informace
by měla být na webových stránkách obce Mratína a mratin.
info.
Budeme také opravovat opěrnou zeď za pomníčkem v
parčíku vedle úřadu. Při této akci bude občas omezeno
parkování na parkovišti před úřadem, aby byl přístup na
staveniště z druhé strany. Stavba bude prováděna převážně
ze dvora. V souvislosti s tím přesuneme pamětní desku II.
světové války z pomníku do výklenku v nové zdi. Tím se
uvolní prostor v parčíku, který chceme využít pro umístění
dalších laviček a vysazení zeleně. Někdo možná bude proti,
jiný zase může namítnout, že je to zbytečné, že k pomníkům

stejně nikdo nechodí. V této záležitosti jsem čerpal informace od našeho kronikáře. Pomník dnes stojící u rybníčka stál
prý původně vedle budovy úřadu. Vztahuje se jak k obětem
I. světové války, tak i k obětem II. světové války. Po padesátém roce minulého století byl tento památník přemístěn
od úřadu k rybníčku. Proč, to se nepodařilo zjistit. Na jeho
místě vznikl nový pomník s deskou s nápisem „Osvobodila nás Rudá armáda 1939 – 1945“, kde dole byl vyobrazen
ruský tank a nahoře byla rudá hvězda. V r. 1991 byla tato již
omšelá deska nahrazena novou deskou, kde byl pouze nápis „Obětem II. světové války 1939 – 1945“. Tolik historie.
Dnes již ani k jednomu pomníku nikdo nechodí. Bohužel,
část dnešní generace se kolikrát nestará ani o své starší bližní, natož aby vzpomínala na mrtvé z obou světových válek.
Při kulatých výročích Obecní úřad umístí vždy k pomníkům
kytici.
Během května bude provedena oprava plotové zdi v Zámeckém areálu za bludištěm, která po předloňských deštích se zčásti sesula.
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ V ZÁMECKÉ ZAHRADĚ
Návštěvníci Zámeckého areálu a především děti, si jistě všimli, že z dětského hřiště zmizela sestava betonových
kostek se skluzavkou. Důvody odstranění byly dva. Za prvé,
sestava nesplňovala některé prvky bezpečnosti a získání potřebné revize by bylo nákladné, za druhé se betonová sestava mezi celodřevěné prvky moc nehodila. Betonová sestava
bude nahrazena dvojitou houpačkou pro malé děti a malou
věžovou sestavou Šuplík se skluzavkou pro malé děti. Prvky
budou ještě doplněny další dřevěnou lavičkou. Nové hrací
prvky budou postaveny na konci prvního květnového týdne.
Tím ale akce u dětského hřiště nekončí. Všechny prvky
projdou důkladnou prohlídkou a následnou opravou či výměnou, protože opotřebení je větší než se předpokládalo.
Jednak je to stářím, ale především neukázněností dětí při nestandartním používání a především i některých rodičů, kteří
se sami houpají na houpačkách. Prvky nejsou na takovou zátěž konstruovány. Ono se naoko nic nestane, ale postupně se
zvyšují předepsané vůle, průhyb prvků a i samotné ukotvení
v zemi. Prvky a hrací sestavy budou postupně opravovány
(některé i na čas znepřístupněny), děkujeme za pochopení a
ukázněnost.
				

UPOZORNĚNÍ PRO MLÁDEŽ A ZEJMÉNA RODIČE
Vážení návštěvníci dětského hřiště v Zámeckém areálu. Dětské hřiště je určeno jenom pro děti
od 2 do 15 let podle provozního či návštěvního řádu. Je nepřípustné, aby zejména rodiče si sedali na
houpačky a houpali se. Prvky na to nejsou stavěné a zejména jejich ukotvení. Opravy pak vycházejí
do poměrně vysokých nákladů.
							

Děkujeme
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PLÁN ROZVOJE OBCE MRATÍNA NOVÝ ÚZEMNÍ
PLÁN

pracovníků švýcarského ministerstva zahraničí. Švýcarští fotbalisté si propůjčili naše fotbalové hřiště, protože je blízko u Prahy,
aby se připravili na zápas v sobotu 30. 4. 2016 s TJ Junior Roma
Děčín. Asi se ptáte, proč hrají zrovna s tímto klubem. Moc o
tom nevím, je to takový jejich nápad, sehrát přátelský zápas s
týmem, ke kterému se váže nějaký příběh. S panem velvyslancem jsme se pozdravili, poděkoval nám za přijetí a podepsal se
do kroniky.
Jenom ještě níže taková malá odezva, která potěší. Švýcarští
fotbalisté si moc pochvalovali jak upravenost celého zámeckého areálu, ale i ochotu a bezvadnou přípravu ze strany zástupců
mratínského fotbalového klubu Sparta Mratín.

V březnovém vydání Mratínovin jsem se zmínil o tvorbě nového územního plánu Mratína. Jak jsem psal, nepřipravují se
nějaké převratné změny. S nějakým rozšiřováním zástavby se
nepočítá. Ruku v ruce se připravuje i plán rozvoje obce. Proto
se obracím na všechny občany, aby se zúčastnili přípravy Plánu
rozvoje obce Mratín a tím územního plánu. Jedná se zejména o
občanskou vybavenost. Rádi bychom si na území obce vytvořili
územní rezervu třeba pro parkování osobních aut, která se již
nevejdou do ulic, pro případné zdravotní středisko s praktickým
lékařem či nějaké další plochy pro rekreační či sportovní využití.
Stále je tady otázka, jak využít či zatraktivnit sokolské hřiště.
Také stále není dořešeno využití kočárovny v zámeckém areálu.
Několik nápadů jak ji využít již je, ale je potřeba, aby se někdo
stal duší celého projektu. Tím nemyslím po stavební stránce, ale
po stránce využití. Tím se nechceme zbavit nějaké odpovědnosti, ale je lepší, když tomu dá někdo nějakou myšlenku a není
zatížen starostmi za obec jako celek.
Vaše nápady či názory uvítáme do konce května !!!

				
				

Ing. Jiří Falek			
starosta obce

Z dopisu organizátorů fotbalového utkání:
Švýcarský tým FC EDA vyjíždí jen jednou za rok do zahraničí,
kde se připravuje na zahájení sezóny. Tentokrát přijeli do České
republiky. V Mratíně se mužstvo FC EDA připravovalo na zápas
proti TJ Junior Roma Děčín. Tento tým je, jak už název napovídá,
většinově složený z romských hráčů a potýká se s velkými problémy. Vliv rasové intolerance se projevil i ve sportu. FC EDA chtěl
jít příkladem, a proto jeho hráči nastoupili proti TJ Junior Roma
Děčín. Ministerstvo pro lidská práva ČR nabídlo svou záštitu a
prezident FIFA Gianni Infantino tento zápas osobně podpořil.

VÍTÁNÍ PRÁZDNIN
Na jiném místě novin je již v předstihu uveřejněna samostatná pozvánka na akci pro děti „Vítání prázdnin,, aby jste se na
to mohli přiopravit. Akce se uskuteční 26. června 2016. Zveme
všechny mratíňáky i s dětmi. Program bude díky sponzorům bohatý.

Lidská práva začínají zdánlivými maličkostmi! Začínají např.
respektem k Romům na fotbalovém hřišti. Když v sobotu v 16
hodin na úvod zápasu zazněly obě státní hymny, vzdalo tím mužstvo
FC EDA čest oběma zemím - Švýcarsku i České republice, a
stejně tak i lidským právům. Co může být lepšího? Tato příležitost byla dalším důkazem toho, že sport přesahuje hranice, umí
spojovat lidi všech ras, ze všech kontinentů a různých názorů.
Důležité je fair play na hřišti i v životě. FC EDA a TJ Junior
Roma se to podařilo.

MRATÍNSKÝ POHÁR – TRADIČNÍ JARNÍ JEZDECKÉ ZÁVODY – FARMA HRÁDEK
V sobotu 30. dubna 2016 se uskutečnil Mratínský pohár 2016,
což jsou tradiční jarní jezdecké závody. Měl jsem tu čest, že jsem
jako starosta dekoroval vítěze v nejvyšší skupině. Atmosféra závodu byla výborná, počasí vyšlo, organizátoři měli vše perfektně
připraveno a dobře zorganizováno. Škoda jen, že nepřišlo více
mratínských lidí. Pokud jsem to počítal, tak jich tam bylo okolo
třiceti. Možná se ale během dne střídali. Kdo se zúčastnil, určitě
nelitoval. Za obec děkuji všem organizátorům a Farmě Hrádek
za celou akci.

Přátelský zápas skončil 5:3 pro hostitele. FC EDA ještě v poločase vedl 2:1, ale ke konci hry se výsledek otočil a Romové jej
zcela zvrátili ve svůj prospěch. Motto fair play plně zafungovalo
a rozhodčí nemusel ani jednou vytáhnout karty. Akce skončila
symbolicky: českým pivem mezi přáteli, na ZDRAVÍ!
				
Soňa Kritzlerová

NÁVŠTĚVA VELVYSLANCE ŠVÝCARSKÉ KONFEDERACE V MRATÍNĚ
Ve čtvrtek 28. dubna 2016 navštívil neoficielně naši obec velvyslanec Švýcarské konfederace pan Markus-Alexander Antonietti, který přijel do Mratína podpořit trénink fotbalového týmu z

Švýcarský celek, foto: Zdeněk Preller
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Varování – podvodníci
opět prodávají falešné zlato
Praha venkov – východ Středočeští policisté opětovně jako každý rok varují řidiče před podvodníky nabízejícími falešné zato.
Policisté z Územního odboru Praha venkov východ v posledním
týdnu přijali již několik oznámení od občanů o skupině lidí, která
staví vozidla u Brandýsa nad Labem, Úval, Odolené Vody, Čelakovic a na okolních komunikacích. Cizinci odstavují vozidla na
krajnici a pod různými záminkami jako např., že jim došel benzín
a nemají na něj peníze, pak kolemjedoucím řidičům nabízejí údajně rodinné šperky (jedná se však o falešné zlato). Aby podvodníci
v lidech vzbudili lítost, mají sebou většinou i malé dítě a velmi
usilovně žádají o pomoc. Nejčastěji jezdí v novějších vozidlech
tovární značky Mercedes, Audi nebo BMW s mezinárodní poznávací značkou. Lidé, kteří jim uvěří, mohou snadno přijít o nemalé
peníze. Bohužel však ze strany cizinců několikrát došlo i k fyzickému napadení a okradení řidiče. Podle zkušeností policistů
z předchozích let cizinci z řidiče, který u nich zastavil a uvěřil
historce o beznadějné situaci, vylákali někdy i částku převyšující
100 euro. Bohužel dopadení těchto lidí, je velmi složité, jelikož se
na každém místě zastaví vždy na maximálně pět až deset minut
a pak rychle odjíždí pryč. Na území České republiky se většinou
zdrží maximálně několik týdnů a potom se přesouvají do jiného
vzdáleného okresu či dokonce do jiného státu.
Z tohoto důvodu policisté varují řidiče, aby na výzvy k zastavení
těchto cizinců postávajících u silnic nereagovali, v žádném případě nezastavovali a neprodleně informovali Policii ČR na tísňovou
linku 158.
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Objevil jsem podobnost.
Významný britský historik Edward Gibbon (1737 - 1794) se
zabýval hlavně dějinami Římské říše. V roce 1776 vydal dílo
,,Úpadek a pád Římské říše“. Někdo šikovný přeložil a vybral
několik, asi dvacítku, charakteristik té doby, jako jedněch z hlavních příčin zániku impéria.
Jakže to tedy tehdy v Římě bylo.
Valná většina obyvatel preferuje zábavu před prací.
Tradiční role otců jako živitelů rodiny je zpochybňována, množí
se rozvrácené vztahy a svobodně žijící matky bez otců.
Senioři jsou zanedbáváni. Lidé pečují o domácí mazlíčky více
než o své staré rodiče.
Literatura a umění se stávají bezduchými. Vytváří se planá zábava za každou cenu. Takzvaná umělecká díla jsou ošklivá, nevkusná, nic neříkající, ale přesto za ně bohatí zaplatí horentní
sumy.
Čestná vojenská služba vlasti je odmítána, zpochybňována,
vysmívána a posléze zákonem zrušena. Armádu tvoří nájemní
žoldnéři.
Lidé pilně pracující jsou zesměšňováni a jako vzor se staví prázdní pokrytci, populisté, pochybní umělci a tak zvané celebrity.
Daňové zatížení obyvatelstva stále roste a stát přerozděluje neúměrně vysoké částky. Lidé se nebojí nepracovat, protože stát se
o ně vždycky postará.
Úroveň vzdělání rapidně klesá.
Státní dluh roste do nikdy nesplatitelné výše.
Přestává se vyrábět a pěstovat, protože výroba doma je moc drahá a potraviny a výrobky se dovážejí ze satelitních zemí.
Kdo se dostal do pozice, kde může ze státního krást, většinou tak
činí. Postižitelnost těchto zločinů je velmi malá.
Početí a výchova dětí jsou vnímány jako obtěžující a dětí se rodí
stále méně.
Léty osvědčené mechanizmy, chránící poctivé před podvodníky,
náhle selhávají.
Veřejné funkce se stávají předmětem kořisti zisku. Udělují se za
úplatky, a kdo je získal, chce z nich kořistit, aby se mu vložený
úplatek několikanásobně vrátil.
Staletími prověřené hodnoty, jako je čest, smysl pro povinnost,
zodpovědnost, nadšení pro práci, pro dobročinnost, zápal pro
věci veřejné, jsou vysmívány a zesměšňovány.
Šíří se cynismus.
Šíří se plýtvání, nestřídmost, znevažování znalostí, dovedností
a poctivé práce.
Do země přichází velké množství cizinců.
Politikové nadbíhají i lůze, která si vynucuje zábavu a státní
podpory (chléb a hry).
Občané stále na všechno nadávají.

na rozdíl od Římanů se umíme sami sobě lépe bránit. I když na
všechno stále nadáváme!“(konec citátu).
Další podrobnosti si už přidáme každý sám. Je až zarážející, jak
Gibbonovo dílo je popisem naší evropské současnosti. A dokladem toho, jak ani za dvě tisícovky let jsme se nepoučili z nemoudrého počínání našich předků.
Podle dostupných materiálů uvádí Zd.Preller.

Hlavní Gibbonova teze říká, že o úpadek Říma se přičinila
především postupná ztráta občanských hodnot obyvatel
a jejich zpohodlnění. Dříve stmelující povinnosti jako
obrana státu byly přenechány žoldnéřům barbarského
původu, kterých postupně přibývalo, až získali nad
Římany převahu. Na pádu Říma se podílelo i křesťanství,
jež klade důraz na posmrtný život a oslabuje tak zájem o
aktuální světské dění; opomenout nelze ani vpád Germánů.
Úpadek byl ještě hlubší ve východní říši (pro niž Gibbon
zavedl název „byzantská“), která podle něho už nemá
s Římem nic společného. Jisté sympatie však měl pro
středověkou říši.

Nechce se věřit, že toto není popis dnešní doby. Není: pan Gibbon žil v 18. století a nemohl vědět, jak se dějiny budou opakovat.
Když si uvedený text přečetla pí. režisérka Olga Sommerová,
přiřadila k němu několik charakteristik dnešní doby v českých
zemích. Dovolím si některé z nich ocitovat:
,,Každé druhé manželství se rozvádí. Ve dvaceti procentech
rodin chybí otec. Na místo v seniorském domově čeká 50 000
starých lidí. V počtu chovaných zvířat jsme první v Evropě. Od
roku 2004 je česká armáda plně profesionální. Státní dluh činí
1,665 biliónu Kč. Korupce způsobuje škody ve stovkách miliard
ročně. Výsledky studentů základních a středních škol klesají.“
A dodává:
,,Podle Gibbona byla hlavní příčina úpadku Říma postupná ztráta občanských hodnot obyvatel a jejich zpohodlnění. Věřím, že

Před 25 lety skončila
Varšavská smlouva
Varšavská smlouva byla socialistickým paktem, který
hrál důležitou roli v někdejší studené válce. Před 25 lety,
k 31. březnu 1991, byla platnost jejich dohod pozastavena
a organizace zrušena. Protokol o konci tohoto ,,mírového
uskupení“, podepsali lídři šesti východoevropských zemí
v červenci 1991 v Praze. Většina jeho bývalých členů
dnes patří do struktur Severoatlantické aliance, někdejšího úhlavního nepřítele Varšavské smlouvy.
		
Kronikář obce Zd. Preller.
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MRATÍNSKÁ INZERCE
MD -dlouhodobou spolupráci při oboustranné spokojenosti Kontakt: recepce.neratovice@bonitamojefitko.cz

10. 05. 2016
Prodám cyklosedačku Römer Joker - vhodná až do
22 kg dítěte. Je samonosná, takže není potřeba jí
uchytávat na nosič. Černá s tmavě červeným snímatelným polstrem. Výškově stavitelné záhlaví (výška
dítěte) a nožní opora. Snadná montáž. Stará 3 roky,
kupovaná nová, pořizovací cena 4 000 Kč, NYNÍ za
900 Kč + cyklohelma zdarma. Nezničená, k vidění v
Mratíně. Volejte 602 496 741

29. 04. 2016
pani na uklid z Kostelce nad Labem si bere 150,-/
hodina. Je rychla a pecliva, pres to az budete mit
nekoho za 100-130,-/hodina tak dejte vedet.
25. 04. 2016
Hledám paní na pravidelný úklid do 4 pokojového
domku v Mratíně. 100/hod. 604358148

6. 05. 2016
Hledáme sympatickou slečnu/paní s milým vystupováním na roznos letáků pro BONITA MOJE FITKO
“Fitness pro ženy” Neratovice (Vojtěšská 217). Letákování probíhá v Mratíně.... Součástí práce je i
aktivní oslovování potencionálních klientek, komunikace s nimi - je tedy nutná odolnost vůči stresu.
Časová náročnost - docházíte max. dvakrát týdně
dle Vašich časových možností, pokaždé na 3 hodiny.
Odměna za 3 hodiny je 200 Kč. Nástup ihned - prosím pište rovnou v odpovědi, kdy můžete nastoupit.
V případě oboustanné spokojenosti možná i dlouhodobá spolupráce. Co od vás očekáváme -spolehlivost -příjemné vystupování a vzhled -dobré komunikační schopnosti, nebát se oslovovat cizí lidi Co
vám nabízíme -časovou flexibilitu - docházka 1-2x
týdně dle Vašich možností, ideální pro studentky,

21. 04. 2016
Hledám spolehlivou a rychlou paní na úklid a žehlení v Mratíně. Menší rodinný dům. Cca 3 hodiny
týdně. Nabízím 100-130 Kč/hodinu, v závislosti na
rychlosti a kvalitě. Volejte 602 496 741.
19. 04. 2016
Prosím dcerka stratila před časem v Mratíně většího plyšového medvěda pandu,který držel mládě.
Myslela jsem,že ho máme doma,buď ho někde zapoměla,nebo vypadl z kočárku,když spala,nenašel ho
někdo?je to oblíbená hračka dcerky,děkuji Jirková
775 443 854
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