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Školka plná broučků, mravenečků a včeliček

Prázdniny! Těší se na ně studenti, žáci a určitě i ti nejmenší v
mateřské škole. Ta naše původní, v „Zámečku“, pravda, už něco
pamatuje, ale pořád se tam něco vylepšuje a modernizuje, takže
je v ní moc hezky. Nachází se ve středu obce, v pěkném klidném
prostředí velké zahrady, kde se mohou děti proskotačit. Před několika lety se mateřská škola dočkala rozšíření v podobě nové
budovy, vzdálené od té původní jen pár metrů. V původní budově jsou děti ve dvou třídách - Broučci a Včeličky, v nové je pak
třída Mravenečků. Školka sousedí se sportovním areálem, kde je
mimo fotbalového a víceúčelového hřiště také velké množství
prolézaček, houpaček a skluzavek, které děti mohou využívat.
Tento areál nám mimochodem závidí v celém širokém okolí.

Ve školním roce 2016-17 navštěvovalo mateřskou školu celkem 65 dětí, z toho v nové budově jich bylo 25. Stará se o ně celkem šest paní učitelek. Děti rozvíjely své dovednosti v různých
kroužcích, jako je například angličtina, tanečky, hra na flétnu a
keramika. Dále měly možnost jezdit do Solného chrámu v Praze
Letňanech a předškoláci se také účastnili plaveckého výcviku.

Každoročně školka jezdí na hory. V penzionu Logla v Peci
pod Sněžkou bylo v zimě 16 dětí a v chatě Milíře, taktéž v Peci,
kde působí jako správce pan Martin Vyšínský s manželkou Jitkou, oba původem z Mratína, bylo letos v červnu 24 dětí. Pět
dní bez rodičů děti zvládly dobře, celý pobyt se nesl ve znamení
indiánské výpravy a děti pomáhaly náčelníkovi Apačů zachraňovat jeho dceru Malou Jitřenku. Vše dobře dopadlo a děti stihly mimo turistiky i lanové centrum a přednášku s ukázkami o
dravcích.
Moc se líbil výlet do svíčkárny v Šestajovicích. V červnu
Mravenečkové podnikli výlet za poníky do Záryb, Včeličky a
Broučkové byli na akci pořádané Armádou ČR a Domem mládeže v Brandýse n/Lab.- St. Boleslavi. To byly zážitky!
Účast na již 7. ročníku Meziškolkového víceboje čtyř okolních školek byla letos korunována úspěchem – 1. místem. Školka je také zapojena do projektů Škola plná zdraví a Malý zahradník. Děti mají k dispozici pozemek, kde si pod dohledem
paní učitelek vše mohou v praxi ověřit. Na něm tu kromě jahod,
salátu, rajčat, cuket, bylinek dalších plodin pěstují a sklízí třeba i
keříčkové borůvky. S velkým zájmem dětí se setkala tvůrčí dílna
„Navrhujeme zahradu“, založená na programu zážitkové pedagogiky. Smysl pro zodpovědnost si děti cvičí při péči o zvířátka, kterých je v místní školce celá řada: křečci, morčata, králíci,
strašilky a jiné.
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Nedílnou součástí mateřské školy je i školní kuchyně. Je vybavena moderními pomocníky, jako je například konvektomat,
profi myčka a domácí myčka nádobí, výkonný robot, elektrická
škrabka brambor, jež usnadňují práci dvěma kuchařkám. V průběhu prázdnin k nim přibude i nový profi sporák. Kuchyně a celé
její zázemí je velmi účelně uspořádáno, přípravné práce (čištění
zeleniny a brambor a další) se konají z hygienických důvodů v
prostorách k tomu určených zcela mimo kuchyni. Veškeré pečivo – mimo chleba – paní kuchařky samy pečou a děti mají tak
vše čerstvé. A jaká jídla mají děti nejraději? Vedou asi lasagne,
potom špagety, kuře a omáčky. Z nich je na prvním místě hovězí
po myslivecku s rýží. To je potom nejvíce přídavků! V oblibě
mají děti i luštěniny a halušky, hodně ovoce, zeleniny a pomazánky na přesnídávky. A co děti rády nemají? Nad touto otázkou
se paní kuchařky i paní ředitelka zamýšlely a na nic nemohly
přijít. Děti opravdu jedí vše.
Do konce školního roku se musí ještě stihnout besídka s
módní přehlídkou školních aktovek, na níž se rozloučí s těmi
dětmi, které školku opouští z důvodu nástupu do 1. třídy základní školy. A že jich letos je! Přesně 33 a právě tolik nových jich
zase po prázdninách přijde. Malých, kteří se toho budou muset
ještě tolik naučit. A nesmím zapomenout na Kouzelnou noc s
opékáním špekáčků a spaním ve školce, na kterou se předškoláci
tolik těší. A potom už přijdou konečně prázdniny! Tak ať jsou
krásné a veselé.
Za poskytnuté informace děkuji ředitelce mateřské školy
Mratín paní Martině Kvasničkové a kuchařce paní Marice Stránské.
					
J.Jiráková
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Uzavírka obce Nová Ves

Vážení občané,

V sobotu 1.7.2017 od 9:00 do 24:00 hodin a v neděli
2.7.2017 od 11:100 do 22:00 hodin bude průjezd obcí Nová
Ves od křižovatky při příjezdu od Mratína až na náves uzavřen. Směr z Mratína na Jiřice bude průjezdný. Důvodem
jsou obecní slavnosti a kuželkářský turnaj.

konečně nastal ten očekávaný čas, kdy jsme na přelomu
jara a léta. Vše je zelené, tráva roste jak zběsilá, ale po
horkých dnech na řadě míst prosychá. Hlavně o víkendu
po večerech voní steaky a sousedé se více vidí na svých
zahrádkách. Blíží se konec školního roku, děti se těší na
prázdniny a my dospělí zase na dlouho očekávanou dovolenou. Jako každoročně obec Mratín ve spolupráci s Agenturou pro Mratín pořádá akci „Vítání prázdnin 2017“, která
se koná v neděli 25. června 2017 již od 13:00 hodin. Program je v samostatné pozvánce na jiném místě novin, popř.
na www. mratin.info.
Obecní úřad Mratín – upozorňujeme občany, že Obecní
úřad a Knihovna budou z důvodu dovolených uzavřeny ve
dnech:

Dotace 							
				
Již přes 2 měsíce čekáme na vyjádření dotačních orgánů o přidělení, resp. potvrzení finančních prostředků na
2 dotační tituly, a to je „Odbahnění rybníčka na návsi“ a
„Protipovodňová opatření“. Dále již 4 měsíce čekáme, zda
nám bude přidělena dotace na „Chodník mezi Mratínem a
Měšicemi“.
Oprava dešťové kanalizace v Tyršově ulici

pondělí 3. července 2017		
Obecní úřad a
Knihovna
úterý 4. července 2017		
Obecní úřad			
pátek 7. července 2017		
Obecní úřad		
pondělí 14. srpna 2017		
Knihovna
				
Co se za poslední období událo a co se chystá:

Oprava bude zahájena v pondělí 12. července a potrvá
do konce srpna. Bude se opravovat postupně. Co se týká
vjezdů, je potřeba sledovat postup prací. Pokud se bude
kopat Váš vjezd, bude třeba ráno vyjet. Potrubí se položí a
provizorně zasype, aby bylo možné večer nebo druhý den
se vrátit. S vybranou firmou máme zkušenosti, že se s majiteli nemovitostí domlouvá.

Až na pár výjimek pomalu končí výměna a odečet vodoměrů a v nejbližší době obdržíte fakturu se složenkou.
Dovolím si apelovat na včasné zaplacení. Upozorním ještě
na jednu věc. Je dobré si čas od času zkontrolovat vodoměr, zda se Vám při zavřených bateriích netočí. Pokud ano,
tak příčinou většinou bývá pojistný ventil na boileru, kotli
nebo protékající záchod. Žádné zařízení není věčné, čas od
času se porouchá. U pojistného ventilu, který pracuje jen
občas, se stává, že tzv. „zaroste“ a už se nevrátí do původní polohy. Pak Vám zbytečně uniká voda, kterou musíte
zaplatit. Vodné se platí vždy, a pokud přepad z pojistného ventilu je zaveden do kanalizace, tak i stočné. Pokud
si nejste jistí, obraťte se pracovníky Technických služeb.
Zejména, pokud Vám třeba praskne potrubí a voda uniká
do země, je pro uznání neúčtování stočného třeba celou
situaci zdokumentovat našimi pracovníky.

Vítání prázdnin
Jak jsem se již zmínil v úvodu, v neděli 25.6.2017 pořádáme „Vítání prázdnin 2017“. Letos vrtulník nebude, i
když jsme jej v počátku přislíbený měli. Vzhledem k tomu,
že se jednalo o policejní vrtulník Ochranné služby, došlo k
tomu, že v námi požadovaném termínu musí plnit své úkoly. Myslím ale, že ukázka vybavení a předvedení činnosti
Policie ČR zabaví děti i dospělé. Měla by tam být ukázka
zadržení figuranta psem, pyrotechnické a kouřové efekty
aj. Doufáme, že počasí vyjde. Na akci jsou všichni srdečně
zváni.
								
			
Ing. Jiří Falek				
								
			
starosta obce

Je tady ještě jeden nešvar. Většinou zejména u původní
zástavby mají majitelé oba zdroje vody, tj. studna a přípojka z vodovodu, propojeny do jedné potrubní soustavy, což podle zákona nesmí být, a to ze dvou důvodů.
1. Z pohledu hygienického – při vypnutí vody v uličním
potrubí se může voda ze studny dostat do vodárenské sítě
a znečistit ji.
2. Z finančního pohledu – pokud někdo používá studniční vodu a nemá ji měřenou nebo nahlášenou, tak poškozuje
obec, protože neplatí stočné.
Pokud by někdo argumentoval tím, že tam má zpětné
ventily, popř. kohouty apod., a že to nemíchá, je to špatně.
Prostě oba systémy mají být zvlášť a nepropojené.
V poslední době se hodně mluví o využití dešťové vody
pro splachování záchodu. Možné to je, ale majitel nemovitosti si musí dát do pořádku smluvní vztah. Pokud to nemá
ve smlouvě uvedené, poškozuje provozovatele a vystavuje
se postihu.
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POZOR - Pronájem mratínského víceúčelového hřiště v r. 2017 na telefonu 606 572 100

Labuť velká a šest malých labutí velkých
V posledních týdnech je v Mratíně k vidění
labutí rodinka. Navštěvuje místní vodní plochy, vyvedla zde své mladé a je k vidění i v
centru obce. Promenádovala se dokonce i po
hlavní silnici, naštěstí ještě bez labutích novorozeňat. Jedná se o labuť velkou, proto ten
zapeklitý titulek o malých velkých...
Labutě jsou příbuzné hus a velkým překvapením je, že v naší volné přírodě se labutě
objevily teprve po světové válce, alespoň tak
praví wikipedie.
Také praví, že je možné jim nabídnout pečivo, ovšem mělo by být aspoň dva dny staré,
aby labutím nepůsobilo zažívací potíže. Mějte
to tedy na paměti, až je budete chtít pohostit.
(foto: Jana Jiráková)
			
(red)

Přinášíme vám pár akčních záběrů z Dětského dne
pořádaného T.J. Sokol Mratín 3. června 2017
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Rozšiřte redakční tým a staňte se redaktorem místního periodika s desetiletou tradicí. Pište pravidelně i nepravidelně o věcěch ze svého okolí,
ze své ulice, ze svého domova. Glosujte, veršujte, fabulujte, kreslete,
jak je libo. Vytvořte si vlastní pravidelnou rubriku. Motivujte své dítě s
tvůrčím talentem. Může získat cenné zkušenosti třeba pro své budoucí
povolání. Pokud vás tato výzva zaujala, napište na
							
zdenek.novak@mratin.info.
...a nezapomeňte, že příště vyjde 100+1
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