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Jasan padl, ať žije jasan
Dovolím si použít název z fotografie z minulých novin, kde je dokumentován záměr obce, co s poraženým stromem. Řezbář pan
Švadlenka postupně přetváří kmen stromu v hlavu milého dobrotivého skřítka “Mratíňáčka“, který bude shlížet na sportující či
bavící se občany naší obce. Při postupu prací se na povrchu objevila i předpokládaná trhlina a zároveň dutina uvnitř stromu, od
které původně hrozilo, že strom se rozlomí. Tato prasklina je již nahrubo zaplněna dřevem, čeká ji ještě vytvarování do tvarů
podle obličeje a vyhlazení. Termín ukončení je plánován na konec května. Předpokládáme, že u sochy bude odhalena pamětní
deska, kde bude informace o druhu a stáří stromu, názvu sochy a jejím poslání a také o tvůrci sochy. Ojedinělost sochy spočívá
v nápadu, že její monument je umocněn tím, že se kmen obrátil vzhůru a kmen stojí na zbylých větvích – „socha na větvích
stromu“. Velikost sochy, originalita umístění na původní větve, vlastní socha a upravení větví na vlasy a fousy skřítka již vzbudil velice kladný ohlas odborné veřejnosti. Oficiální uvedení sochy skřítka „Mratíňáčka“ plánujeme na 25.6.2017, kdy bude
probíhat akce „Vítání prázdnin“. Po celý čas je možno průběžně sledovat postup řezbářských prací. (JF)
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Vážení občané,
už jsme v měsíci květnu. Užili jsme si dvakrát za sebou tři
dny volna. Volno bylo příjemné, ale škoda, že počasí nebylo
teplejší, i když původně předpovídali déšť. Po svátcích přišly
i přízemní mrazíky. Meteorologové ale slibují, že od poloviny
května bude tepleji. Tak snad to bude pravda, slibem neurazíš.
V době, kdy budete číst Mratínoviny, bude opraven železniční
přejezd v Kostelci nad Labem. Život se u nás v obci pomalu
vrací do normálu.
Za to v nejvyšších patrech vysoké politiky to vře. To co
všichni předvádějí je bohužel velkou ostudou. Jako dítě jsem
měl naivní představu, že politici mají zájem, aby pro své občany a obyčejné lidi udělali něco přínosného. Alespoň před
volbami to tak slibují. Také se mi nelíbí, když slibují, že některý zákon, nařízení úplně zruší a bude to vše naopak. To
je politika ode zdi ke zdi. Někdy se stane, že zruší i docela
dobrou věc jen proto, že ji zavedl politický protivník. Jak já
říkám, dva kroky dopředu a tři nazpět. To bohužel nikam nevede. Proto je potřeba si velmi pečlivě zvážit, komu při volbách dáme hlas. Ono nejde jen o volební sliby, ale o způsob,
jak každá strana se po celé předchozí volební období chovala,
jak se stavěla k různým otázkám ve společnosti.
Taky jsem si myslel, že tady na malé obci se skoro všichni
známe, a proto se k sobě chováme ohleduplně. Pokud bych to
ale měl posuzovat podle množství psích exkrementů na veřejných místech, tak už to tak slavné není. Považuji to za nehoráznost a neúctu ke svým sousedům. Někdo nechá pejska udě-

lat hromádku ve vedlejší ulici a pak se klidně s těmi samými
lidmi z té ulice baví na zábavě, čarodějnicích či Dětském dnu.
Pejskové za to ale nemohou. Je to věc jen a jen jeho pána.
72. výročí ukončení II. světové války
8. května se v městech a obcích naší republiky slaví ukončení II. světové války. I když v Mratíně neprobíhala frontová
linie či nebyly zde žádné boje, je slušností všeobecně uctít
památku obětí. V Mratíně se tohoto úkolu ujali mratínští Baráčníci, kteří položili kytice jak u pomníčku vedle Obecního
úřadu, tak i u rybníčka, za což jim vyslovujeme velký dík.
Odečty stavu vodoměrů
V měsíci květnu proběhnou jako každoročně odečty stavu
vodoměrů. Odečty bude provádět náš pracovník pan Svoboda. Kdo ho ještě nezná, může si od něho vyžádat pověření.
Ještě si dovolím upozornit, že podle zákona je každý majitel
povinen tohoto pracovníka k měřidlu pustit, které musí být
volně přístupné.
Poplatky
Je ještě řada občanů, kteří neuhradili poplatky za odpad a
za pejsky. Vzhledem k tomu, že vymáhání je časově náročné, tak od poloviny května podle obecně závazné vyhlášky
č. 1/2016 obec může poplatek zvýšit až na trojnásobek a začne ho exekučně vymáhat. Pak se neplacení ale poměrně dost
prodraží.

foto: Lucie Plačková
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Nový sloup v Kostelecké ulici
Na parkovišti před Obecním úřadem se mezi ním a domem
čp. 37 vedle sloupu veřejného osvětlení, objevil v jeho těsné
blízkosti další sloup. Na dotaz občanů sdělujeme, že zde bude
v rámci zvýšení bezpečnosti umístěna kamera Policie ČR.
Měla by se namontovat během května až června. Bude mít
přenos na pult Středočeské policie a obec bude moci čerpat
pouze statistická data o počtech a druzích projíždějících aut.

Klimatizace v Mateřské školce
Začátkem května byly v nové budově Mateřské školy instalovány dvě malé klimatizační jednotky pro zlepšení prostředí v tropických dnech.
Likvidace černé skládky
Při výjezdu z Mratína na Kostelec nad Labem po silnici II/244 v pravoúhlé zatáčce u silážního žlabu byla černá
skládka, zejména od zatáčky k závoře na polní cestě. Po cestě
probíhá hranice katastru naší obce a obce Sluhy. Společnými
silami pracovníků obou obcí byla tato černá skládka ve středu
10.5.2017 uklizena. Nepořádek zaplnil velký kontejner o objemu 20 m3. Doufáme, že to nějaký čas vydrží.
Budoucí vjezd na sběrný dvůr
Pomalu se začíná rýsovat budoucí vjezd na sběrný dvůr v
bývalém cukrovaru. Po jeho dokončení jej budou používat
zatím jen pracovníci obecního úřadu, protože stávající vjezd
z důvodu změny majitele pozemku nebudeme moci od konce
roku už používat. Chceme v průběhu léta požádat o dotaci na
sběrný dvůr (přístupová cesta není předmětem dotace), a pokud dotaci obdržíme, tak by se realizovala až v r. 2018.
Tyršova ulice – oprava dešťové kanalizace
Na přelomu května a června bude zahájena oprava dešťové
kanalizace v ulici Tyršova, a to od jejího začátku u Kostelecké ulice až ke křižovatce s ulicí U Hřiště. O přesném termínu
budou majitelé nemovitostí informováni písemně. Přesný termín zatím nevíme, protože se čeká na vytyčení sítí a podmínky, které správci sítí stanoví. Nejhorší bude začátek, kde se
kanalizace kříží s vysokým napětím a kde to bude technicky
náročné. Nevíme, zda správce kabelů si v tomto případě nevyžádá vypnutí proudu.
								
			
Ing. Jiří Falek				
								
			
starosta obce

Změna číslování některých autobusů MHD
Ti, co používají autobus č. 417 jezdící přes Mratín z Brandýsa nad Labem do Odolené Vody a zpět si jistě všimli, že byl
změněn na č. 657. Je to z důvodu, že došlo k zaintegrování
dopravy u dalších oblastí a nestačily čísla.

Noční chodec
V neděli 7.5.2017 asi ve 20:30 hodin přešla
od rybníčka u mateřské školky řádně přes přechod pro chodce labuť směrem k již zavřenému
stánku se zmrzlinou. Po zjištění, že asi nic nedostane, přemístila se na přilehlé parkoviště a
p a k s e j í z a l í b i l o u p r o s t ř e d h l a v n í s i l n i c e . Ta m
ji ale hrozilo, že ji porazí některé z projíždějících aut.
Naštěstí se našlo pár lidí, kterým osud labutě nebyl lhostejný a labuť postupně zahnali
do rybníčka, odkud za chvíli vzlétla směrem k
mratínským rybníkům. (JF)
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POZOR - Pronájem mratínského víceúčelového hřiště v r. 2017 na telefonu 606 572 100

„Není tomu dlouho, co se děti svezli na ponících, tentokrát pro nás ale pan Hrádek připravil jiné překvapení. Děti si pro změnu
mohly „osedlat“ traktory, neboť máme na květen ve školce téma-dopravní prostředky. Ihned po svačince jsme přišli na farmu, kde
jsme v průběhu celého dopoledne měli k dispozici dva krásné traktory. Zahájení bylo prohlídkou všech dílů a kabiny. Poté větší
děti řídily a nabíraly písek. Menší se ve skupinkách projížděly po farmě. Všichni jsou nadšení a do auta je už zřejmě nedostaneme.
Ve jménu školky bychom rádi poděkovali panu Hrádkovi a jeho synovi za nádherný program a plné nasazení, díky kterému si děti
odnášely úžasný zážitek. Děkujeme.“
										
Mateřská školka Filipínek

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek opět
prodává slepičky typu Tetra hnědá a
Dominant ve všech barvách
z našeho chovu.
Stáří 14 - 19 týdnů.
Cena 149-180,- Kč/ ks.
Prodej se uskuteční:
6. června 2017
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
728605840
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Dovolujeme si vás pozvat na

3RXĪRYRX
zábavu
POŘÁDANOU

10. ČERVNA 2017
OD 18:00 HODIN

NA MÍSTNÍM SPORTOVNÍM A ODDECHOVÉM AREÁLU
K TANCI A POSLECHU BUDE HRÁT
HUDBA OMEGA PAVLA ZAHRADNÍČKA
VSTUPNÉ 100 KČ

SRDEČNĚ ZVE KONŠELSTVO

OBČERSTVENÍ: GRIL, UDÍRNA, ALKO I NEALKO,
ZAJIŠŤUJE RESTAURACE NA HŘIŠTI
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