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Filipínek navštívil Claudii a Lentilku
„V pondělí 10.4.2017 jsme v rámci dubnového téma zvířátkamláďátka navštívili Farmu Hrádek, která se nachází v Mratíně
stejně jako naše školka – ŠKOLIČKA Filipínek. Máme tak
každoročně domluvené s panem Hrádek společně strávené
dopoledne. V průběhu začátku si prohlížíme všechny koníky,
které tu jsou ustájené. Děti se seznamují s výběhy, stájemi, také
se seznámí s tím, co vše obnáší péče o tato nádherná zvířátka.
Nejlepší částí programu je jízda na poníkovi. Bílého poníka
Klaudii a hnědého Lentilku už známe a vypadalo to, že některé
z nás si i poníci pamatují z dřívějška. Děti byly nadšené. Kdo
nejezdil, místo čekání si hrál na místním hřišti či pískovišti. V
závěru jsme společně nakrmili poníky tím, co nám maminky

připravily. Poníci si nejvíce pochutnali na mrkvičce a jablku,
po kterých zbyla jen oranžová slina. Neopomněli jsme také
pomazlení, pohlazení a společnou fotečku na závěr. Děti se
moc těší, až Lentilka i Klaudie navštíví naši školku v červnu,
jako tomu bylo předchozí roky. Tímto bychom chtěli poděkovat
panu Hrádkovi za to, že pro nás opět připravil krásný program
a dovolil nám návštěvu na jeho farmě. Děkujeme také slečnám, které se dětem ochotně a s láskou věnovaly po dobu jízd,
především děkujeme koním a poníkům za to, že díky nim, jsme
měli nádherné dopoledne.“
		
V.Lakomá, Školička FILIPÍNEK

Na hřišti je i ve větrných
časech opět bezpečno
Vyřešením jednoho problému zpravidla
současně vytváříte nový. Jaký problém
může způsobit poražení umírajícího a
nebezpečného stromu, když to nejtěžší jste
vyřešili? Začnete třeba řešit, jak se ke stromu postavit s pietou, protože tu léta rostl
a dominoval v pro obec nejdůležitějším
místě a to doslova v jejím středu. Chceme
si ho tu ponechat jako památku na jeho
lepší časy. O návrzích, se kterými přicházeli řezbáři a o vybraném řešení se dočtete
uvnitř starostova příspěvku. Přidáme k
němu ještě pár fotografií. (red)

Uzavření železničního přejezdu v Kostelci nad Labem
Ve dnech 5. až 9. května 2017 bude úplně uzavřen železniční přejezd v Kostelci nad Labem.
Důvodem je oprava poškozeného podloží a kolejnic. Objížďka je vedena z Kostelce nad Labem do Neratovic a Libiše, kde se napojí na silnici I. třídy z Mělníka do Prahy a naopak.
Autobusy MHD (377) pojedou z Mratína na Novou Ves, Jiřice a zpět do Kostelce nad Labem.
Na této objízdné trase nebude povolen průjezd nákladních aut nad 6 tun. Dále je domluveno,
že v pátek 5.5.2017 poslední ranní autobus z Mratína, který po přejezdu projede, je autobus se
školáky. Sledujte proto, prosím vývěsky jízdních řádů na stanicích autobusů. (JF)
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SVOZ BIOODPADU v květnu 2017
Vzhledem k tomu, že v květnu na pondělí vychází
dva svátky, posunuje se vyprázdnění nádob na
bioodpad takto:
- z pondělí 1.5.2017 na úterý 2.5.2017
- z pondělí 8.5.2017 na úterý 9.5.2017
Další vývozy budou zase každé pondělí (JF)

Jasan padl, ať žije jasan
(fotodokumetace)
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Vážení občané,

firma vybrána a schválena. U druhé akce – Odbahnění návesního
rybníka probíhá v současné době výběrové řízení.

píši tento příspěvek v sobotu před velikonocemi. Jaro sice
kalendářně začalo, ale teploty nic moc. Bylo pár dní teplo,
teploty dosáhly jeden den až skoro na 25° C, ale v sobotu
odpoledne se to začalo kazit. Podle předpovědi mají teploty
v týdnu po velikonocích v noci klesnout zase pod nulu. Je to
ale realita, se kterou se musíme smířit.		

V letošním roce odchází z Mateřské školy na základní školu
skoro 40 dětí. Tím se ve školce uvolní místa, že budeme moci
vzít i mladší školáčky. Kapacitní problém se však přenáší na
základní školy, které praskají ve švech. Letos podle předběžných
údajů by měly být všechny potřeby pro mratínské děti realizovány v ZŠ Sluhy a ZŠ Kostelec nad Labem. Průběžně jednám
jak s vedením obce Sluhy a města Kostelec nad Labem, tak i s
ředitelkami obou základních škol. Dostat školáka někam jinam
je prakticky nemožné, všude je plno.

V samostatném článku píši o uzavírce železničního přejezdu z důvodu opravy v Kostelci nad Labem ve dnech 5.
– 9. května 2017. V budoucnu nás čeká ještě další plánované
omezení, a to je zbourání a výstavba nového mostu v Kostelci nad Labem přes Mlýnský náhon (vedle prodejny masa „U
Matků“. Původně se to plánovalo na léto, ale zatím prý nikdo
nepotvrdil finanční prostředky. Tak uvidíme. A když už píši o
uzavírkách, tak je uzavřena obec Polerady z důvodu výstavby
kanalizace. Ale o tom asi už většina ví.

Jasan v Zámecké zahradě dožil i přes péči dendrologických
odborníků. Začal být nebezpečný. Před rozsvěcením vánočního
stromu v minulém roce jsme narychlo museli nechat uříznout
proschlé větve, aby při větru na někoho nespadly. V lednu se
situace opakovala, zbylé větve napadla houba, takže musely také
jít pryč. Vlastní poražení kmene se zbylými větvemi byl oříšek
i pro zkušeného dřevorubce. Zrodila se myšlenka využít kmen
a zbylé pahýly na vytvoření monumentu, který by připomínal
vzpomínku na bývalý strom. Získali jsme od 4 různých umělců
několik návrhů, které většinou preferovaly rozdělit kmen od
rozvětvení. Ale po změření by na kmen vyšla délka tak 1 – 1,1
m a zbylé rozvětvení by nebyla zase tak stabilní. Zbylé dva
návrhy využívaly strom s větvemi jako celek. Jedním z návrhů
bylo strom po uříznutí i s větvemi otočit a vytvořit symbolický
obličej dobrého skřítka Mratína, který by dobrotivě shlížel na
návštěvníky. A aby dřevo v horních partiích netrpělo, tak mu nasadit čepičku. Ostatní návrhy nebyly špatné, ale nemněly žádný
vztah k naší obci.			
Samotné poražení stromu bylo náročné, bez jeřábu se to
nedalo provést. Ve středu 12. dubna hned ráno přijel jeřáb, dva
dřevorubci a práce byly zahájeny. Vlastní uříznutí trvalo cca půl
hodiny, ale pak nastala náročná operace strom položit a následně
otočit a usadit na konečné místo. To trvalo tak 2 hodiny, než se
strom usadil a upravil do svislé polohy. Byl přítomen i řezbář,
který stanovil, jak bude celý monument natočen, aby případná
prasklina při vysychání nebyla v obličejové části sochy. Teď
čekáme od řezbáře návrh na konečné ztvárnění. Zbylý pařez chceme seříznout do roviny, obrousit, aby tam nebyly ostré hrany
a nedošlo ke zranění. Také chceme spočítat letokruhy, abychom
věděli, jak je strom starý. Po dokončení díla plánujeme slavnostní odhalení jak sochy, tak i pamětní desky.
								
				
Ing. Jiří Falek			
								
				
starosta obce

Nikdy jsem si nemyslel, že budu v naší obci řešit problém
s nadměrným pitím alkoholu a vykonáváním malé potřeby na
veřejnosti a žebráním. Poslední dobou se tímto problémem
zabýváme. Nejedná se naštěstí o mratínské občany, ale o občany sousední obce, kde byl obchod uzavřen. Celá situace
vyvrcholila tím, že obecní policií bylo zastaveno auto, kde
řidič byl pod vlivem alkoholu a navíc nevlastnil řidičský průkaz. Přestupek dořešila státní policie. Nejsem přítelem nějakých restrikcí vůči občanům, ale v tomto případě připravujeme Vyhlášku, která popsanou situaci reguluje. Bez ní by
obecní policie byla vůči takovému chování po právní stránce
bezmocná. Z místních občanů se nemusí nikdo bát, že třeba
budou ohroženy některé místní akce, jako je třeba masopustní
průvod masek. Všechny místní akce jsou tam zohledněny.
Ve středu 5.4.2017 proběhlo na Obecním úřadě jednání
mezi obyvateli a pracovnicemi Katastrálního úřadu pro Prahu – východ. Další kolo pro zvané proběhne ve středu 26.
dubna 2017. Pro mnohé to bylo určité rozčarování, zejména
když mají zkolaudováno. Bohužel, každá stavba má po právní
stránce několik etap. První je stavení povolení, výstavba, kolaudace a zaměření, druhá etapa je vložení zaměřené stavby
vkladem, kupní smlouvou do katastru a třetí etapou je vypořádat se s finančním úřadem, pokud dochází k navýšení nebo
snížení nemovitého majetku. Mratín nebyl první ba ani poslední obcí, kde k této kontrole došlo. Před námi byly obce
Přezeltice, Předboj aj., kontrola se chystá v Měšicích atd.
Na jiném místě Mratínovin píši o posunutí vývozu bioodpadu v době květnových svátků na následující pracovní den,
tj. úterý. Chci se ale ještě zmínit o jedné věci týkající se stavební suti. Obec nemá za povinnost odebírat od občanů stavební suť. To si musí stavebník zlikvidovat na své náklady.
Dobrá vůle obce byla, že od drobných staveních úprav byla
ochotna suť v množství několika kýblů či stavebního kolečka
od občana převzít. V poslední době se ale množí případy, že
občané nám naplní celý kontejner.
Proto s okamžitou platností od úterý 18. dubna 2017
obec ve sběrném místě nepřebírá stavební suť, zbytky stavebního materiálu, výkopky a jim podobné komodity.
Obec v současné době rozjíždí 2 akce. Jedna je Protipovodňová
opatření spočívajíc ve vybudování varovného systému – rozhlasu
a měla by se realizovat v červnu, neboť je již z výběrového řízení
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Od střídání letního a zimního času až k volbám
mu 1x ročně nahlašuje počet žáků v jednotlivých školách a z
evidence obyvatel se dá zjistit, kolik dětí bude v jednotlivých
letech nastupovat v jednotlivých regionech do škol. A tak bych
mohl pokračovat dál.
Za druhé se mi dále nelíbí, že při určitých slibech se rozdává z cizího. Naposledy to byly platy řidičů autobusů. Plně
souhlasím s tím, že měli či mají platy malé. Ať se jim přidá, ale
ne takovým způsobem, jak se to provedlo. Na jednu stranu proběhlo výběrové řízení s určitou konkrétní kalkulací, a s vítěznou společností byla uzavřena příslušná smlouva. Pokud vláda
chce někomu přidat uprostřed rozpočtového období, mělo by to
být z nějaké rezervy státu nebo to zavčas oznámit dopředu, aby
se na to kraje mohly připravit. Argument, že kraje mají dost peněz, u mě neobstojí. Možná když někdo uvidí celkovou sumu,
bude se zdát, že je to hodně. Ale ty prostředky jsou rozpočtem
určené na jednotlivé potřeby a priority kraje. Samozřejmě dá se
někde objem prostředků snížit. Ale pak se nesmíme divit, že se
neopraví třeba tolik km silnic, že se odkládá stavba nějakého
zařízení apod.

Chci se zmínit o jedné věci. Před pár týdny se změnil zimní
čas na letní. Jako obvykle se o tom jako každoročně rozvířila
debata. Části obyvatelům to prý nevadí, části obyvatelům se
rozhodí biorytmy a vzpamatovávají se několik dní i týdnů.
Zejména je to znát u starších lidí. Neviděl jsem žádný statistický průzkum mezi obyvateli, ke které variantě se lidé přiklání,
ale co jsem slyšel od známých všech věkových kategorií,
tak odezva je většinově pro zrušení střídání času. V různých
novinách i na internetu se objevily články, že vlastně k žádné
úspoře nedochází. Jaká je ale odezva politiků k tomuto tématu?
ŽÁDNÁ !!!!				
Před časem se k tomuto tématu vyjádřil jeden z našich nejvyšších politiků, prý údajně naši představitelé podepsali nějaký
dokument v Bruselu a musíme ještě asi 4 roky počkat. Ale na
co?
Domnívám se přitom, že zrušení střídání času je pro politiky ten nejjednodušší úkon, který navíc nic nestojí. A ještě se
ušetří na předělávání jízdních řádů u spojů, které jedou v hodině změny času. Nechci tady dělat nějakého rozhodčího, i když
osobně bych byl pro zrušení střídání času. Někdo se zeptá, proč
to tedy píši. 							
		
Proč? Protože mě zajímají reakce politiků. Blíží se totiž
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
(20. – 21. 10. 2017) a zase se bude napříč všemi stranami slibovat všechno možné. Některým profesím zvýšíme plat, zvýšíme
důchody, zvýšíme přídavky, něco bude zadarmo atd. Strany by
ve své ochotě rozdaly všechno možné, co se jim hodí, jenom
aby získaly více hlasů a měly na 4 roky o sebe postaráno, pokud zvítězí nebo se dostanou na některé přední místo. Já jsem
pro zvyšování platů a příjmů obyvatel, neboť oproti západním
zemím máme platy podstatně nižší. Ale mám k tomu 2 pohledy.
						
Za prvé mi v tom chybí logika a vize. Našim vrcholným
představitelům napříč politickým spektrem chybí vizionář,
který by měl promyšlenou nějakou představu o budoucnosti
naší společnosti, pro kterou by pak hlasovaly všechny strany. Jak je možné, že jedna politická garnitura něco zavede a
v následujícím období jiné politické seskupení to zase zruší
(např. důchodová reforma). Nechci polemizovat, jestli důchodová reforma byla nebo nebyla dobrá, spíše mě zajímá, co její
zavedení a následné zrušení stálo. Byly to totiž naše peníze.
Nebo z jiného soudku. Léta se mluví o malých platech lékařů
nebo učitelů. Proč to musí dojít až tak daleko, že v některých
nemocnicích chybí lékaři a sestry. Proč chybí kvalitní učitelé
na základních školách, proč odcházejí mimo svůj obor? Přitom
se o problému ví, ministerstvo financí má přesná čísla, neboť
2 x ročně dostává hlášení o platech a pracovnících. Rovněž se

To samé je třeba prohlášení, že školky budou od 2 let zdarma. Pro rodiče je to určitě dobrá věc. Ale pokud stát zaručuje
ústavou školní vzdělání zdarma, tak by na to obce a města,
jak se domnívám, neměly doplácet. Ano, na něco dostanou od
státu, ale nemalou část musí vynaložit ze svých peněz. A tak by
se daly uvádět další a další případy.
A závěr? Jestli půjdete a pokud půjdete k volbám, chce to
rozum do hrsti a velice zvažovat, komu dáte hlas.
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POZOR - Pronájem mratínského víceúčelového hřiště v r. 2017 na telefonu 606 572 100

ZÁMECKÝ PARK MĚŠICE
HMATOVÁ STEZKA

Hmatové stezky pro bosé nohy rostou jako houby po dešti
a těší se stále větší oblibě. V září 2016 vznikla lesní hmatová stezka i v obci Měšice, v anglickém parku ca 100m
jihovýchodně od rokokového zámku rodu Nosticů (nyní
nemocnice). Stezka je relativně dlouhá (70m) a originálně řešená (má průchod mezi stromy, schody, přemostění,
zakomponovaný pravý pařez...).
Stezku navrhnul a bosý program zajistil p. I.Slouka (www.
TuristikaNaboso.cz), investorem a stavitelem stezky je p.
Martin Smažil (Zahradnické služby Měšice)
zdroj: www.parkmesice.cz
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Audience u císaře Karla I.
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Zámek Brandýs nad Labem 29. dubna 2017

Program:

Polní dělostřelci Josefov
Dělostřelci KVH Dobruška
Dělostřelecká garda Javorník
a další
Po celé odpoledne ve vojenském ležení ukázky z
vojenského života,
kovárna, obrněnec z Velké války, lukostřelba,
dobové tržiště a občerstvení
15.00 – 17.00
Náš arcivévoda, císař Karel I. v autentických dokumentech
chrám Nanebevzetí Panny Marie
18.00
Slavnostní koncert z díla L. v. Beethovena, W. A.
Mozarta
a ze zpěvníku Marie Terezie
Martino Hammerle-Bortolotti, baryton
pěvecké sbory Bojan a Václav
komorní orchestr Far Musica a sólisté
dirigent Josef Štefan

Sobota 29. dubna

v zámecké zahradě
11.00
Slavnostní nástup vojenských historických jednotek
doprovází Hudba maršála Radeckého Olomouc
12.00
Průvod do Staré Boleslavi
Poutní chrám Nanebevzetí Panny Marie
12.30
Audienční mše sv. s relikvií bl. císaře a krále Karla I.
Rakouského u Palladia země české
celebrují: P. ThDr. Stanislav Přibyl CSsR., generální
sekretář České biskupské konference
P. Prof. ThDr. Marian Gruber OCist., President Modlitební ligy císaře Karla za mír mezi národy, Vídeň
R.D. Mgr. Michal Procházka, kanovník Kapituly sv.
Kosmy a Damiána
hudbou doprovází: staroboleslavský chrámový sbor
a orchestr Václav, sbormistr Marie Nohynková
v nádvoří a zahradě zámku
14.00
Militaria historica
Obrazy z vojenské historie
nádvoří zámku
14.00 a 17.00
Uniformy a zbraně v běhu času
Páni z Kolína
parter zámecké zahrady
14.30
Rytířský turnaj
Skupina Alotrium
15.00
Jezdecké umění baroka
jezdci Národního hřebčína Kladruby nad Labem na
kladrubských koních
jezdecká škola Equus Kinsky na koních Kinského
16.00
Kyrysníci Marie Terezie v sedlech
Skupina Štvanci
16.30
Turnaj pro královnu
Skupina Alotrium
17.00
Kanonáda k narozeninám
Císařští dělostřelci
Pevnostní dělostřelectvo Josefov

Historický parní vlak Karel I.
Na trase Praha-Bráník – Brandýs nad Labem –
Mělník a zpět.
Příjezd vlaku do Brandýsa nad Labem je naplánován 29. 4. 2017 v 9 hod 31 min.
Předprodej jízdenek na jízdu zvláštního vlaku
z Brandýsa nad Labem do Mělníka a zpět bude
v osobní pokladně na nádraží v Brandýse nad
Labem zahájen 1. 4. 2017.

Neděle 30.dubna

Kostel Obrácení sv. Pavla v Brandýse nad Labem
8.30
Mše sv.

Na snímku císař Karel I. Rakouský v kočáře na nádvoří brandýského zámku
26. března 1917
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Na Audienci Karla I. parním vlakem

V rámci oslav Audience Karla I. v Brandýse nad
Labem vypraví ČD, a.s. dne 29. 4. 2017
zvláštní parní vlak z Prahy Braníka tažený parní
lokomotivou vyrobenou v polovině 20.
století. V soupravě budou zařazeny historické vozy
tzv. Rybáky s dřevěnými lavicemi ze 40.
let minulého století a bufetový vůz, kde bude možné
zakoupit drobné upomínkové předměty
nebo lahodné pivo Ferdinand a malé občerstvení.

Příjezd tohoto vlaku do Brandýsa nad Labem je naplánován v 9 hod 31 min.
Po dozbrojení vodou a ošetření bude z brandýského
nádraží pro rodiny dětmi a fanoušky
nostalgických vlaků připravena vyhlídková jízda do
Mělníka a zpět s odjezdem v 10.30 hod.
Návrat vlaku do Prahy je naplánován na 16 hod 30
min. Podrobný jízdní řád:

DOPRAVNÍ OMEZENÍ
Průvod historických skupin v dobových krojích, kočárů a jezdců na
koních půjde po trase od zámku v Brandýse nad Labem ke kostelu
Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi, a to po ul. Plantáž v
k.ú. Brandýs nad Labem, dále po silnici č. II/610 směrem do Staré
Boleslavi (ul. Ivana Olbrachta, Maxe Švabinského, nám. Sv. Václava, Boleslavská) až po ulici Komenského v k.ú. Stará Boleslav u
kostela. Účastníci se budou vracet zpět stejnou trasou.
Silnice č. II/610 bude v době konání průvodu uzavřena v k.ú. Brandýs n.L. od křižovatky ul. Ivana Olbrachta s ul. Plantáž směrem do
Staré Boleslavi a v k.ú. Stará Boleslav od křižovatky ul. Boleslavská s ul. Komenského a ul. Mělnická s ul. Třebízského směrem do
Brandýsa nad Labem.
V souvislosti s tím bude po dobu konání akce uzavřen průjezd
místními komunikacemi: ul. Horova, Pod Hrádkem, Na Prádle, Na
Celné v k.ú. Brandýs n.L. a ul. Na Nábřeží, Maxe Švabinského, U
Přístavu, Hluchov, Mělnická, Třebízského v k.ú. St. Boleslav.
Pořadatelská služba bude zajištěna v součinnosti s městskou policií
a Policií ČR.
Provoz autobusové dopravy bude v plném rozsahu zachován.
Z důvodu zajištění bezpečnosti může dojít pouze ke krátkodobému
přidržení provozu.
Děkujeme za pochopení,
město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
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