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Rocková zábava a znovuotevřená hospoda je ideální kombinací
O tom, že hudba léčí, není pochyb. S lehkou úpravou této formulace ovšem přichází spolek ISAR (www.isar-hipoterapie.
cz), který tvrdí, že dětem nejvíc prospívá rockový nářez. Zde je
ale třeba doplnit malé vysvětlení. Ten rockový šrumec musejí
navštívit dospělí a vstupným případně další finanční injektáží
vzpružit toto hiporehabilitační centrum. Jeho koně se pak vzepnou ještě k lepším výkonům, což opravdu svědčí zejména jejich
dětským klientům, kterým ISAR už 20 let pomáhá.
A nyní tedy k věci. 17. března se od 20:00 hodin v mratínské

Sokolovně uskuteční Charitativní rocková zábava, na které zahraje kostelecká kapela THERON (www.theron.cz), která má k
ISARu srdečně blízko.
Milou shodou okolností bude v Sokolovně v té době již znovu
otevřena hospoda (www.pizza-mratin.cz) a její nabídka nejen
pro tento večer? Radegast, Plzeň, pizza, gyros, saláty, máme pokračovat…?
Tak přijďte podpořit ISAR a současně se pobavit. VSTUPNÉ
80,- Kč

Zrcadlový labyrint v Líbeznicích vás naučí kouzlit
„V našem zrcadlovém labyrintu není jako jinde zakázáno fotit,
ale právě naopak! Návštěvníci si mohou udělat vtipnou fotku
nebo video, jak sedí na stropě v antigravitační místnosti, levitují stoleček nad hlavou nebo se vyfotí v nekonečném prostoru
tunelů zrcadlového bludiště, který je magicky rozmnoží. V zrcadlovém labyrintu také poodkryjete jinak přísně střeženou roušku
kouzelnických tajemství a naučíte se i sami kouzlit!“ vysvětluje
Pavel Kožíšek. Návštěvu zrcadlového labyrintu můžete ideálně
spojit právě s jeho kouzelnickým představením. Zrcadlový labyrint je otevřen celoročně každou sobotu a neděli. Další informace objevíte na www.zrcadlovylabyrint.cz.
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Máme pro vás tip na víkend. V přízemí Divadla kouzel v Líbeznicích je nově otevřený zrcadlový labyrint.„V zrcadlovém bludišti jste už možná někdy byli, ale v kouzelnickém bludišti určitě
ne“ vítal návštěvníky na slavnostním otevření kouzelník Pavel
Kožíšek. „Náš zrcadlový labyrint vás okouzlí a hlavně pobaví
téměř 70 velkoplošnými zrcadly“, sliboval iluzionista. „V zrcadlovém bludišti máme jednou tolik zrcadel než pražské bludiště
na Petříně.“ V síni smíchu návštěvníky veselá různě prohnutá
zrcadla promění v trpaslíka s malinkýma nožičkama, hubeňourka s dlouhýma rukama nebo jinou komickou figurku. Otevření
originálního zrcadlového světa si nenechala ujít ani řada populárních osobností s dětmi.

MratíNoviny přinášejí soutěž o vstupenky do Zrcadlového labyrintu. Odpovězte na soutěžní otázku:
Na jaké adrese sídlí Zrcadlový labyrint Pavla Kožíška?
Autoři prvních dvou správných odpovědí získají po 2 vstupenkách do labyrintu. Své odpovědi zasílejte mailem na adresu
zdenek.novak@mratin.info

vstupenky
do
labyrintu
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Vážení občané
ten čas velice rychle ubíhá, a než se otočíme, už máme
pomalu druhý měsíc nového roku za sebou. A události se
přitom pravidelně střídají. To dokazuje, že naše obec žije,
nezapomíná na tradice a přitom se připravují nové akce.
Co nás čeká v letošním roce. Vyjmenuji jenom ty větší
akce. V sobotu 10. března budou mratínští baráčníci pořádat masopustní průvod masek. V sobotu 2. června si TJ
Sokol Mratín zamluvil Zámecký areál na pořádání dětského dne. Další sobotu, 9. června budou mratínští baráčníci
slavit 85. let svého trvání, plánují průvod po obci a zábavu na hřišti. A zase za týden v sobotu 16. června si areál
pronajala Odborová organizace společnosti Continental
Automotive Czech Republic, s.r.o. z Brandýsa nad Labem.
V sobotu 23. června se plánuje Turnaj A týmu s večerní zábavou. A poslední červnovou neděli 24. června plánujeme
Vítání prázdnin. Pak následuje zápas v sobotu 7. července
Staré gardy s turnajem a zábavou. V sobotu 18. srpna se
bude slavit 90. let mratínského fotbalu. A v neděli 28. října si připomeneme 100. výročí vzniku Československého
státu v roce 1918. Na všechny akce určitě jejich pořadatelé
uveřejní před jejich konáním pozvánky.			
Sokolové a jejich příznivci absolvovali poslední sobotu
v lednu (27. 1. 2018) tradiční výstup na horu Říp, letos
již 10. ročník. Při té příležitosti byla na chatu na vrcholu
Řípu umístěna již druhá pamětní tabulka o tomto výstupu.
Výstupu se zúčastnilo jen 14 lidí a jeden pes. Všichni jsme
si to užili. Škoda, že nás nebylo více. Asi ostatní případné
účastníky odradil drobný deštík před odjezdem z Mratína,
ale na Řípu už bylo počasí bez deště.			
V sobotu 3. 2. 2018 se uskutečnilo Valné sedění mratínských baráčníků, kde jsem byl hostem. Atmosféra byla
výborná, návštěvníků hodně, mratínští baráčníci zhodnotili
svoji činnost za minulý rok a zvolili si nové vedení na další 2 roky. Člověk úplně pookřeje, když poslouchá, jak se
radují i z drobných akcí a věcí, které se jim podařily uskutečnit. Velká škoda, že tak to není ve velké politice, kde se
strany nedokážou sjednotit ani na základních tématech jako
je zdravotnictví, školství, důchody, dopravní infrastruktura
aj. Populismus zaujmout voliče vede jednotlivé strany k
tomu, že se tzv. stále „vylepšují“ nebo mění stávající zákony, které se zase třeba už za rok ruší, protože se neosvědčily. Stojí to vše peníze, nejenom na vytvoření příslušného

zákona, ale především jeho zavedení stojí nemalé finanční
prostředky obce, podnikatele, ale i státní instituce, které
na to „musí“ přijmout další kontrolní úředníky. Ale státní
instituce si o peníze mohou říci při sestavování rozpočtu
(„vždyť je to v zákoně“) a vždy je dostanou, ostatní si na
realizaci opatření musí vydělat (podnikatelé), nebo musí
někde ušetřit (obce) tak, že některé akce odloží na další
období. K tomu není komentář. Chodník na Měšice pokračuje podle plánu, naše část na Mratínském katastru je
po stavební stránce hotova, ještě schází terénní úpravy a
dát okolní pozemky do původního stavu. Zatím tomu počasí příliš nepřeje. Už jsem se zmiňoval v některém předchozím vydání Mratínovin, proč chodník není cyklostezka. Je to jednoduché, protože v době podání dotace nám
dotační orgán byl ochoten poskytnout finanční prostředky
pouze na chodník. Ono není jednoduché se někdy strefit do
vypsaného dotačního titulu. Buďme rádi, že vůbec nějaké
finanční prostředky získáme, protože dnes dotační tituly a
podmínky jsou poměrně složité.			
Obecní rozhlas je teď ve všech částech obce a po počátečních drobných potížích (vadné baterie, které byly vyměněny v rámci záruky) a po opravě ve středu 14. 2. 2018
je plně funkční. Děkujeme těm občanům, kteří nám poslali
své poznatky. Proti předchozímu rozhlasu, který byl jen v
původní části obce, má lepší a kvalitnější ampliony, umožňuje relace hlášení dopředu naprogramovat. Má to tu výhodu, že k hlášení se nemusíme dostavit osobně, hlášení
namluvíme dopředu a pak nastavíme termíny a hodiny, kdy
se hlášení samo odvysílá. Ještě se to učíme ovládat, resp.
spíše poznávat možnosti celého systému. A pokud budeme
ještě dělat zkoušky rozhlasu, omlouváme se, že budeme
vždy asi tak hodinu hrát. Jinak to ale nejde. Děkujeme.
Ústavní soud v lednu 2018 zamítl stížnost celkem 17
obcí, které bojují proti rozšíření Letiště Vodochody. Podle
soudu byla stížnost zjevně neopodstatněná. Podle poslední informace obce podaly žalobu k Evropskému soudu ve
Štrasburku. Tak uvidíme.				
Ještě chci připomenout placení poplatků za komunální
odpad a za psy. Termín je do konce března. Nezapomeňte
na to, prosím.
								
				
Ing. Jiří Falek			
				
starosta obce
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BIOODPADY
Vážení občané,
dlouho očekávaný termín svozu bio nádob se blíží. Svoz bude zahájen v úterý 3. 4. 2018 a pak každé pondělí. Podle zákona svoz
bude fungovat do pondělí 29. 10. 2018 a v případě teplého počasí s možností prodloužení do konce listopadu, resp. do pondělí 26.
11. 2018. V případě sněhů a mrazu bude vývoz v každém případě ukončen. Vzhledem k tomu, že jsme malá obec, máme k dispozici
pouze jedno vozidlo k vyvážení. Může se stát, že bude mít poruchu a bio odpad nebude v termínu vyvezen. Na obecním úřadě budou
mít určitě informaci, co se stalo a kdy k náhradnímu vývozu dojde, mějte proto trpělivost.
Nejdůležitější věc je, že podle vyhlášky stále platí, že bio odpad je možno celoročně odevzdat do kontejneru ve sběrném
dvoře v otevíracích hodinách, tj. v neděli od 9 – 10 hodin.

Svoz bio nádob bude zahájen v úterý 3. dubna 2018 a dále každé pondělí.
Poučení!
Do nádoby na bioodpad patří:				
- rostlinný odpad ze zahrady				
- tráva, seno
						
- plevel 							
- drobné větvičky stromů a keřů
		
v délce do 10 cm						
- zbytky rostlin a zeleniny					
- spadané ovoce, zbytky ovoce				
- čajové sáčky, kávová sedlina				
								

Do nádoby na bioodpad nepatří:
- obaly od potravin (sklo, plast, kov)
- zbytky jídel
- jedlé oleje
- větve
- maso
- kosti
- uhynulá zvířata
- biologicky nerozložitelné odpady
(kamení, cihly, beton apod.)

Biologický odpad musí jít volně z nádoby vysypat, proto se při plnění odpad nesmí stlačovat či sešlapávat.
Nádoba se nesmí přetěžovat, nelze ji naplnit hlínou či drny.
Zájemci si mohou vyzvednout nádobu na bio odpad ve sběrném dvoře každou neděli od 9:00-10:00 hodin,
kde vyplní žádost o zapůjčení nádoby. Žádost obdržíte u pracovníka sběrného dvora.
Svým podpisem potvrzujete převzetí nádoby 120 litrů na bio odpad a dále, že jste byl/a poučen/a o podmínkách zapůjčení a používání této nádoby, a to především:
- v případě odstěhování z obce Mratín bude nádoba 120 litrů vrácena
- při zničení nádoby 120 litrů ponesu veškeré náklady
- při odcizení nádoby 120 litrů ponesu veškeré náklady
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Ing. Jiří Falek					
starosta obce		
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Děti opět navštívily farmu a nakrmily poníky

V rámci lednového téma „Zvířátka v zimě“ děti nosily do školky
tvrdé pečivo. Ve čtvrtek 25.1. jsme tyto pochutiny byli osobně předat na Farmu Hrádek. Jak je již zvykem pana majitele a
jeho milé ženy, vždy si pro naše předškoláčky překvapí něco
zajímavého. Tentokrát mohly děti přímo nakrmit místní poníky
přinesenými jablíčky a poté se ohřát v místní klubovně. Man-

želé Hrádkovi připravili čajík a výborné čerstvě upečené koláčky. Každé dítko tak odcházelo nadšené, že mohlo osobně předat
zvířátkům dobrotu. Tímto bychom chtěli velmi poděkovat celé
Farmě Hrádek za obohacující zážitek pro děti a už se těšíme na
další setkání.
					
MŠ Filipínek

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek opět
prodává slepičky typu Tetra hnědá,
Dominant ve všech barvách a
slepičky Green Shell-typu Arakauna
z našeho chovu.
Stáří 15 - 20 týdnů.
Cena 159-195,- Kč/ ks.
Prodej se uskuteční:
6. března 2018
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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Baráčnické volební sedění 2018

3. února 2018 zaplnili mratínští Baráčníci do posledního místa
Sokolovnu. Valné sedění bylo výjimečné v tom, že bylo volební.
Od rychtáře, přes konšelstvo a další činovníky až po drába a ponocného, všechno nanovo. Ale není důvod k obavám či panice z
poklesu ceny akcií. Baráčníci vědí, že by bylo chybou přepřahat
tak dobré obsazení, jaké měli doposud. Když všechno funguje,
jak má, když všichni dělají to, co se po nich žádá, tak může změna přinést jedině zklamání. Proto i první únorovou sobotu byl sál
zalitý spokojenou a poklidnou atmosférou.
Je milé, že Baráčníci si při těchto příležitostech vzpomenou i na
své přátele z ostatních spolků a pozvou je, pohostí a pozdraví se
s nimi. Není to vůbec samozřejmé. Dnes si hraje každý na svém
hřišti a o jiné se nestará. Ne tak Baráčníci.

Po krátkém formálním zahájení přišla řada i na kulturní předěl,
o který se pravidelně starají děti z mratínské mateřské školky.
Krásná tradice, napadá mě, kolik ze současných Baráčníků takto
kdysi v dětských botách vystupovalo. Možná všichni, protože
85 let, které tento spolek v Mratíně letos oslaví, je úctyhodných.
Inu, bez jediné připomínky byli navržení kandidáti zvoleni. My
jim gratulujeme a současně přejeme hodně sil. Čeká je letos
spousta práce. Masopustní průvod masek, červnové oslavy a
celá řada dalších akcí, kvůli kterým je všichni obdivují a chválí.
Držíme palce!
(zn)
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NOVĚ !!!
CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI

Kdy: každou
aždou středu od 15:45 do 16:45
Kde: sokolovna
okolovna Mratín
Zveme všechny rodiče a děti do 4 let na mratínské řádění! Pojďte si
s námi protáhnout tělo. První hodina je ukázková a zdarma.
zdarma Konat
se bude už 14. února.
Něco o mně: Jmenuji se Markéta Kosová a v mládí jsem
m se aktivně
věnovala gymnastice či atletice. Na Pedagogické fakultě v Plzni jsem
poté vystudovala obor Tělesná výchova a sport. V současné době
pracuji v tiskovém oddělení Českého olympijského výboru.
Tel: 603 820 754
Mratínoviny jsou registrovány na Ministerstvu kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 17934,
Vydává: Agentura pro Mratín, o.s., Sídlo redakce: K Homoli 280, 250 63 Mratín,
Šéfredaktor: Zdeněk Novák, email: zdenek.novak@mratin.info, tel. 722 943 330,
!distribuovány jsou zdarma!

obec Mratín

