MratíNoviny

Září 2016

Nezávislý mratínský měsíčníK

IX. ročník

vydání č. 91

Život v Mratíně očima Angličana Jima
Jako za starých dobrých časů, sedím v Anglii se svými víkendovými plány, když tu mi vola Vladka, že má na mě prosbu. A tak
jsem začal psát článek pro Tebe, Zdenku, o tom, jaký je život
Mratíňáků očima Angličana.

Během doby, co se pohybuji v Mratíně, vidím veliké zlepšeni v
místní infrastruktuře. Buduje se mnoho nových cest, cestiček.
Opravují se staré budovy... vše díky starostovi a jeho spolupracovníkům.

Jaké to vlastně je, žít v Mratíně? Myslím si, že moc fajn. Vladka o Mratíně hovoří jako o vesnici. Já Mratín vidím jako místo
s moderními budovami, které si udržuje svou starousedlickou
identitu. Mratíňáci jsou přátelští lidé, kteří rádi udržují místní
tradice.

Samozřejmě, že není vše perfektní, sousedé se mohou pohádat.
V našem okolí mohou nastat změny, které se nám nemusí líbit
nebo se kterými nemusíme souhlasit. Nicméně, já se domnívám,
ze Mratíňáci jsou ta sorta lidí, kteří se pres tyto maličkosti dokážou přenést a já jsem rád, že jsem součástí místní komunity.
			
				
S přáním všeho dobrého,
			

Vybavuji si mnoho situací, kdy sousedé, kteří mě téměř neznali,
mi prokázali laskavost. Sousedé, kteří se mnou zapili šampaňským narození našich dvojčat. Sousedé, kteří nám sami půjčili
na par dni své auto, když se nám to naše porouchalo. Soused,
který nám namontoval světla do kuchyně, když zjistil, že to moc
s elektřinou neumím. Také si vybavuji ještě jednu situaci a to
tu, když jsem se vracel z nemocničního ošetření s vyhřeznutými
plotýnkami a běžela za mnou naše sousedka, jestli mi může nějak pomoci. Její laskavá slova nikdy nezapomenu. A tak to jde
den po dni, i ve dnech mé nepřítomnosti. Již si ani nevybavím
všechny skutky, kdy nám naši sousedé pomohli. A já vám všem
dekuji a vy víte, o kom hovořím.

						

(pozn. red.: Jime, moc děkuji!)

Mratín má to štěstí, že má krásnou mateřskou školu, ve které
se mísí nové se starým. Školka, která má skvělou ředitelku a
všechny učitelky a zaměstnance, kteří se o děti starají. Školka je
umístěna v krásné zahradě vedle moderního sportovního hřiště.
Velmi na mě zapůsobila práce místní obecni policie, která za
jakéhokoliv počasí stojí na přechodu u mateřské školky. Tohle
v Anglii již dávno nevidíte a takovou skutečnost dokáže člověk
často ocenit až v situaci, když je pozdě.
Velmi oceňuji místní obchod s potravinami s jeho relativně novými majiteli. Obchod je velmi dobře zásoben a šetří mi čas a
cestu, kdy bych za normálních okolností musel pro každou maličkost jet do supermarketu do Prahy.

V

Prázdniny jsou za námi

čase loučení s prázdninami si pojďme připomenout, jako vypadalo jejich vítání.

Nechybělo nic, počasí skvělé, zkrátka takhle má vítání prázdnin v Mratíně vypadat a zatím pokaždé vypadalo. Je až s podivem, jak každoročně
vychází počasí. Kéž by to tak bylo i do budoucna.
Tomášovi Vašutovi díky za skvělou fotogalerii. Kompletní najdete na mratin.info.
A teď už hurá do školy!				
(red)
další fotografie na str. 7

Jim
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Vážení občané,
prázdniny jsou za námi a dovolené pomalu také. Ve čtvrtek začal
nový školní rok. Čas, alespoň podle mne, ubíhá strašně rychle.
Ještě nedávno jsme vítali prázdniny a nyní jsou už za námi. Ještě
se vrátím k „Vítání prázdnin“. Na to, že se vše objednává několik
měsíců předem, počasí vyšlo. Přišlo hodně lidí a to jsme rádi.
Co je nového od posledního vydání Mratínovin a co se připravuje:

stvím i pro čištění gravitační kanalizace. Dále pak nakoupil ještě
pluh pro odklízení sněhu v zimním období, které si od letošní
zimy budeme zajišťovat sami.

- byla dokončena opěrná zeď ve dvoře Obecního úřadu. Zbývá
ještě dokončit oplocení okolo parčíku a zahradnické úpravy, pomník obětem II. světové války se podařilo nakonec přesunout v
celé jeho původní podobě
- byla dokončena oprava spadlé zdi v Zámecké zahradě za bludištěm
- byly podány 4 žádosti o dotace
- oprava opěrné zdi za Obecním úřadem
(dotace přiznána)
- územní plán			
(zatím čekáme)
- protipovodňová opatření včetně rozhlasu
(zatím čekáme)
- odbahnění návesního rybníka		
(zatím čekáme)

Odpady
Poslední dobou se rozmáhá nešvar zanechávat odpady před vraty
sběrného dvora (místa) za Obecním úřadem. Jednak se to podle
místní vyhlášky nesmí a lze na to pohlížet jako na černou skládku, ale působí nám to další vícenáklady s manipulací. Navíc při
opírání o nově opravenou zeď dochází k jejímu poškozování. 		

- proběhla oprava výtluků na silnici II/244 v Kostelecké ulici.
Opravy provádí Krajská správa a údržba silnic
- obec do konce srpna realizovala druhé kolo oprav místních komunikací
- klec na zatoulané psy byla nově umístěna za Obecním úřadem
u kontejnerů na separovaný odpad. Bude ještě opatřena střechou
a vybavena boudou. Pokud se někomu pejsek ztratí, může se
sám podívat, jestli už byl odchycen a umístěn do klece.

Nedělejte to, prosím. Otevírací doba sběrného dvora je v každou neděli od 9:00 do 10:00 hodin. Doposud to tak každému
vyhovovalo, nemáme žádný požadavek na jinou dobu. Pokud
se někomu nepodaří stihnout nedělní otevírací dobu sběrného
dvora, lze v takových případech výjimečně využít doby v pracovních dnech od 7:00 do maximálně 7:30, kdy naši pracovníci
si připravují stroje, provádí údržbu apod., než vyjedou po obci.
U kontejnerů na separovaný odpad na papír a plasty jsme
zdvojnásobili počet vývozu v týdnu. Domnívali jsme se, že budeme tedy moci snížit počet kontejnerů minimálně o jeden na
každém stanovišti a tím se nám o něco sníží zvýšené náklady za
zdvojnásobený vývoz. Ale bohužel se opět u některých občanů
projevilo myšlení českého „Švejka“. Vidí prázdný kontejner, tak
proč by krabici rozebíral do placaté podoby, prostě ji tam hodí.
Tady nikdo z nás nechce občany buzerovat, chce to mít jen
trochu úcty ke společnému majetku a dění okolo něho. Ono
všechno stojí peníze. Něco zaplatí obec místo toho, aby třeba
něco vylepšila nebo přispěla místním organizacím na jejich činnost. A něco také zaplatí bohužel i občan, protože náklady se
rozpočítávají podle počtu obyvatel. To se samozřejmě některým
obyvatelům nelíbí. Pokud má někdo nějaký účinný a realizovatelný nápad jak tento problém řešit, sem s ním, rádi ho uvítáme.

Vítání občánků Mratína
Jak jsem se zmiňoval v minulém čísle, zastupitelstvo obce na
základě dotazů občanů zavádí od letošního podzimu „Vítání nových občanů obce“. Už je i předběžně vybrán termín na sobotu
22. října odpoledne. Máme představu, že písemně oslovíme rodiče všech dětí narozených v r. 2015 a v letošním roce 2016, kde
je budeme informovat o této možnosti s tím, že v případě zájmu
si je dovolíme požádat o potvrzení účasti. Počet dětí narozených
v r. 2015 je dvacet, letos zatím 8. Pokud budou mít všichni zájem, tak vítání by proběhlo ve dvou kolech v jeden den. Více
informací bude ve výše zmíněném dopise. Akce se bude konat v
kapli sv. Michaela Archanděla, neboť je to dostatečně velký prostor a hlavně bezbariérový přístup. Původně jsme chtěli dřívější
termín, ale v sobotu 8.10 a 15. 10. 2016 jsou volby do krajských
zastupitelstev a do senátu. Máme představu, že vítání bychom
dělali nadále 1-2 x do roka, vždy na jaře (květen, červen) a na
podzim (září, říjen).

Co nás čeká

Placení vodného a stočného

V měsíci říjnu nás čekají volby do zastupitelstev krajů (pátek a
sobota 7. a 8. 10.2016) a v našem obvodu také volby do senátu
(7. a 8. 10 a pokud bude druhé kolo, tak ještě 14. a 15.10.2016).
Veškeré informace dostanou obyvatelé do schránek. Starší občany popř. maminky s kočárkem či malými dětmi upozorňujeme,
že mohou použít výtah přímo do volební místnosti a nemusí se
namáhat po schodech. Doufám , že to nikdo nebude považovat
za volební agitaci, je to jenom informace, protože výtah se ještě
nezažil a mnoho lidí na něj zapomíná.
Na závěr bych chtěl všem popřát co nejvíce hezkých dnů.
				
				
Ing. Jiří Falek			
				
starosta obce

V současné době Technické služby Mratín nemají po splatnosti
zaplaceno od občanů Mratína faktury za vodné a stočné ve výši
za cca ½ milionu Kč. Dělá nám to problémy s průběžným financováním. Na konci srpna máme platit nové vodoměry a nemáme
peníze. Budeme si muset půjčit. Pokud to mohu komentovat, tak
tito občané si vůbec neváží toho, že máme nejnižší cenu vodného a stočného v celém okolí. Upomínky stojí čas a další peníze.
Neplatičům začneme tedy vypínat přívod vody, pokud do nově
stanoveného termínu nezaplatí.
Technické vybavení pro údržbu obce
Obecní úřad se dovybavil další potřebnou technikou a nakoupil
cisternu jednak pro zalévání zeleně, ale spolu s dalším příslušen3
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Prodej slepiček

Restaurace PIVNÍ OUŘAD

Drůbež Červený Hrádek opět
prodává slepičky typu Tetra hnědá a
Dominant ve všech barvách.
Stáří 14 - 19 týdnů.
Cena 149-180,- Kč/ ks.

vás zve na koncert a zábavu
v podání rockové kapely

Prodej se uskuteční:
20. října 2016
Mratín – u rest. Sokol - 15.05 hod.
Při prodeji slepiček
výkup králičích kožek
cena dle poptávky.
Informace : Po-Pá 9.00 – 16.00 hod.
tel.
601576270
606550204
728605840

Kostelecká 19, Mratín

THERON
v sobotu 10.9.2016 od 21.00h
Cena vstupného v předprodeji 80,- Kč ,
na místě 100,- Kč.
Vstupenky možno zakoupit od
25.8.2016 v Cukrárně
v Měšicích - Revoluční 219.
Neváhejte , kapacita je omezená !
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INZERCE

Nabízím
hlídání dětí

z www.mratin.info
Prodám předplacenou kartu Twist neomezeně s telefonním číslem nabitou na 200,- (originál zabalená - nevhodný dárek), za cenu 150,-.
Přidal: 607862173

pracující mamince, tatínkovi.
Jsem na RD s 3letým synem.
Před nástupem na RD
jsem pracovala
v soukromé školce,
mám ukončené studium
Asistent pedagoga
a nyní studuji Pedagogickou
podporu přirozeného rozvoje
řeči dětí.

Prodáme dvojkolo Bareš.J v dobrém stavu. Možno vidět
po dohodě v Mratíně. cena:5000kč. Případný zájemci
volejte : 326982017
Přidal: Katka
Dobrý den, prodám dětský psací stůl v medovém odstínu. Stolek je ve slušném stavu a věřím, že ještě dobře
poslouží. V případě zájmu pošlu foto, cena 100 Kč pro
Mratíňáky :-) tel. 734 39 5025
Přidal: Petra

Michaela 604897709
m.pfeffer@seznam.cz
Mratín, Brandýská 314

Prodám Ikea sekretář s nastavenou skříní Hemnes. V
bílé barvě. Pořizovací cena 8 990 Kč, nyní za 4 000 Kč.
K vidění zde v Mratíně. Jako nová, až na jeden malý
škrábanec, který jde zatřít. 602 496 741
Přidal: Jitka
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Angličtina pro nejmenší VII.
Hello Kids,

s Vlaďkou

MratíNoviny

It seems to be a long time since we have heard about our little puppy called Lucky.
Do you remember him? Our little dog what moved to human’ s house in the little
village called Mratin. Do you remember his best friend Pepik? Everyone needs to
have friends. Do you have your bestfriend? And what is her (his) name? Where
did you meet? In the kindergarten, at school, at home, in the park or somewhere
else? Do you like going to the Zoo? Lucky loves going to the Zoo. He goes there
quite often with Pepik. Every time when he knows that they will go to the Zoo next
day, Lucky can not sleep. He dreams about all the animals which he will see there. What are your favorite animals? Lucky loves monkeys the most. He is watching them playing, eating bananas and jumping.
He also likes elephants. When he saw them first time, he was very much afraid of them because of their
heights. He even thought that they are much higher than ordinary houses. But later on he started to like
them. He liked their long trunks. The way they picked up food with them or just had a shower. On the other
hand Pepik likes lions and tigers the most. He think that they are really amazing animals. Very strong and
scary! He also likes movie called Lion King. Have you seen this movie? I think that everyone has seen it.
Do you like going to cinema? Yes?! Ok, then. Next time we will talk about films. Bye for now kids and enjoy
rest of your holiday!
scary - straslivy, strasidelny
a trunk - chobot
ordinary - bezny
amazing - nadherny, skvely

to remember - vzpominat, zapamatovat si
to dream - snit, zdat se
kindergarten - materska skola
to jump - skakat ( jumping Jack - skakaci panak)

Daruji učební texty AJ a 2 levé hokej. hole titan . Tel. 732303814 . Mratín
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Staň se Meluzínou a zpívej
Adventní pěvecký soubor Meluzína by rád rozšířil
počet svých členů a tak, jsi-li žena či muž, máš-li
dojem, že svým zpěvem nepůsobíš svému okolí bolest a máš v týdnu hodinu pro sebe, napiš na adresu
zdenek.novak@mratin.info a my Tě koncem září
pozveme na zkoušku.
Co to obnáší?
Jednou týdně si v rámci zkoušek zazpíváš s partou
budoucích přátel a nachystáš se tak na Vánoční turné, které obnáší několik vystoupení v rámci adventu
a to v Mratíně a okolních obcích.
Velmi oceníme týmového ducha a hudební sluch.
Tak napiš a začni se rozezpívávat. Rolničky, rolničky…

Fotografie k článku Prázdniny jsou za námi

			
Jménem Meluzíny
				
Zdeněk
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