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Baráčníci slavili 85. výročí, nezapomněli přitom
na symboly, na srdce, ani na lidi

Každý národ, každá země má svou paměť. Je to dlouhá linka
událostí, které sahají až do dob jeho vzniku, do těch nejstarších
let, ve kterých se rodila jeho řeč, charakter i náboženství. Ty
nejdůležitější okamžiky a jejich osobnosti nám byly v různých
dobách připomínány. Jednou to bylo z úst církve, jindy ve školních lavicích nebo politiky pošpiněných slavnostních nástupištích. Velmi často tendenčně, manipulovaně a zkresleně. Pokud

chtěl člověk získat objektivní pravdu, musel vynaložit velké úsilí, a přesto byla tato cesta nejistá. A komu potom věřit? Nejlépe
tomu, kdo z výkladu těchto věcí nemá žádný osobní prospěch.
Tomu, kdo jen nezištně trvá na tom, aby se nezapomínalo. Nezapomínalo na lidi, na přátele, na jejich štěstí, na pomoc potřebnému, ale také na radost, zábavu a nebo na tradice. Aby se
nezapomínalo na vlastní historii a na to, co naši předkové pro
své děti zanechali. Aby se nezapomínalo na války a taky na mír.
Ano, čtete správně, napsal jsem na mír. Taky vám naskočila husí
kůže? Tak základní slovo a jak mu dokáže politická demagogie
ublížit. Skoro se ho stydíme vyslovit, nebo napsat.
A proč tolik slov? Mratínští baráčníci slavili 85. výročí svého
vzniku. Už 85 let se o to vše, co jsem popsal, svědomitě starají.
Připomínají, vzpomínají, myslí na ostatní a nezapomínají. A v
čem jsou jiní? Dělají to nezištně, jde jim to prostě od srdce. Tak
hodně sil a děkujeme!
A proč se neohlédnu za programem oslav? Vždyť tam celý Mratín byl a na vlastní oči to viděl. Bylo to jako vždy velkolepé, nádherné a dojemné. A byl to dlouhý den, na který se nezapomíná.
Tak aspoň pár fotek na této straně a na straně 4.
					
(zn)

Vítání občánků
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Vážení rodiče novorozenců, je již tradicí, že naše obec pořádá pro své malé občánky slavnostní přivítání do života.
Rádi bychom s Vaším souhlasem pozvali i nového člena Vaší rodiny.
Slavnostní vítání občánků bude probíhat v sobotu 22.09.2018 od 15:00 hod. v kapli sv. Michaela Archanděla v Mratíně.
Podmínkou je, že děťátko je trvale přihlášeno k pobytu v naší obci.
Pokud máte o tuto slavnostní chvilku zájem, spojte se s námi.
Osobně: kancelář Obecního úřadu Mratín, Kostelecká 131, 250 63 Mratín
Telefonicky: 326 981 973, e-mail: obec@mratin.cz

Den dětí s T. J. Sokol Mratín
Již tradičně patřila první červnová sobota v Mratíně dětem. V
zámeckém areálu pro ně uspořádala TJ Sokol pestré odpoledne
plné zábavy, soutěží a hezkého podívání. Jako první se ujal zábavy klaun Fíla. Tentokrát byl kuchař a uměl si pohrát a žonglovat
se spoustou náčiní, které se nachází v kuchyni, ať už to jsou
talíře, vařečky nebo dokonce plechový škopek. K jednotlivým
číslům si zval děti jako své asistenty na pódium. To bylo zájmu!
Děti za to dostaly drobné dárky – pexeso, časopis, hračku nebo
nějakou sladkost. Dokázal roztočit postupně 12 porcelánových
talířů tak, aby se všechny naráz točily. Ani jediný mu při tom
nespadl. Také jeho obrovská chobotnice Slinky byla úžasná.
Potom přišly na řadu soutěže. Každé dítě si mohlo vybrat, co ho
více bavilo. Ti menší chytali rybky na magnet, vozili kolečko
plné pestrobarevných míčků a velký zájem byl třeba o věšení
prádla. Děti trpělivě stály, až na ně přijde řada. Na ty větší čekaly
zase třeba chůdy, překážková dráha, střelba z luku nebo chůze
po laně a řada další zajímavých disciplín. Za každé splnění dostaly děti do startovního listu razítko a za 15 razítek byla medaile
a něco na zub.
Dále následovaly ukázky sportovních disciplín z Mratínské sokolovny. Karate, K-dance, taneční škola Litlle angels, jiujitsu a
další aktivity. Děti se musely pochlubit, co za celý rok zvládly.
Už po několikáté také přijely mažoretky z Prahy Vysočan a předvedly dvě vystoupení.
Diváci fandili, každou ukázku odměnili potleskem, počasí přálo,
rodiče i děti byli spokojené, dětský den se vydařil.
Jana Jiráková, kronikářka.

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek opět
prodává slepičky typu Tetra hnědá a
Dominant ve všech barvách
z našeho chovu.
Stáří 14 - 19 týdnů.
Cena 159-195,- Kč/ ks.
Prodej se uskuteční:
13. srpna, 2. října
a 5. listopadu 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

Mezi občany se rozšířila poplašná zpráva, že pošta v Mratíně končí a že občané
si budou pro poštu dojíždět do Brandýsa nad Labem a nebo, že poštovní služby
budou zajišťovat pracovnice Obecního úřadu.

Není to pravda!

Poštovní služby v Mratíně budou podle zákona o poštovních službách zajišťovány i nadále ve stejném rozsahu a na stejném místě. Nebude je ale zajišťovat Česká
pošta, s.p., ale Pošta Partner.
Poskytování poštovních služeb pomocí Pošty Partner je podle zákona dlouhodobý program České pošty, kdy soukromá osoba či organizace nebo i obec používá
loga České pošty, stejné barevné nábytkové vybavení a programy a poskytuje
naprosto stejné služby jako Česká pošta.
V Mratíně tato přeměna je teprve v počátku, předpoklad realizace je přelom srpna a
září a služby by měla zajišťovat podnikající soukromá osoba. Jakmile budou konkrétní informace, určitě budeme občany v
Mratíně i v okolních poštovně spádových
obcích informovat.
Ing. Jiří Falek, starosta obce
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Vážení občané,
vloni jsem v tento čas psal, že konečně nastal ten očekávaný
čas, kdy jsme na přelomu jara a léta a vše je zelené. Zdá se, že
jsme přešli rovnou do léta, a po horkých dnech tráva na řadě míst
prosychá. Potřebovalo by rozumně zapršet. Blíží se konec školního roku, děti se těší na prázdniny a my dospělí zase na dlouho
očekávanou dovolenou. Na sobotu 2. června připravila TJ Sokol
Mratín pro děti Dětský den. Vše bylo pečlivě připravené, a hlavně
vyšlo počasí. Organizátorům patří velký dík.

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 stejně
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 opět postihu.

Další sobotu 6. června místní organizace Česká obec baráčníků
v Mratíně slavila 85. výročí svého vzniku. Slavnost byla zahájena v 10:00 hodin Slavnostním valném seděním, od 14:00 hodin
prošel obcí slavnostní krojovaný průvod, byly položeny květiny k
památníkům světových válek a průvod byl zakončen ve sportovním areálu na přátelském posezení. Večer byl zakončen Pouťovou
taneční zábavou.

Uzavírka obce Nová Ves
Od pátku 29.6.2018 od 20:00 hodin do neděle 1.7.2018 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.
Vítání prázdnin 2018

Možná to někdo odbude slovy „no a o co jde“, tak se děti i
dospělí pobavili. Já se na to dívám z úplně jiné strany. Ono udržet chod spolku na tak vysoké úrovni jako v Mratíně, a je jedno,
jestli to je Sokol nebo Baráčníci nebo jiné organizace - Agentura
pro Mratín a fotbalový klub Sparta Mratín, je velká práce. Kdo to
nezkusil, vůbec neví o co jde. Je vždy ukrojení ze svého osobního
volného času, času rodiny, shánění finančních prostředků a velké
nervy se zorganizováním celé akce. A nakonec se ještě jak se říká
“modlit“, aby vyšlo počasí. Jsem rád, že máme v obci tak dobře
fungující organizace se schopnými a obětavými členy, kteří uspořádáním posunou život v obci i jeho historii o kousek dál. Nelze
tedy říci už nic jiného, než složit jim velký dík a popřát jim, ať
všechny spolky úspěšně fungují dál.
Jako každoročně obec Mratín ve spolupráci s Agenturou pro
Mratín pořádá akci Vítání prázdnin 2018, která se koná v neděli
24. června 2018 od 13:00 hodin. Program je v samostatné pozvánce na jiném místě novin, popř. na www. mratin.info.

Jak jsem se již zmínil v úvodu, v neděli 24.6.2018 pořádáme
„Vítání prázdnin 2018“. Akce začíná ve 13:00 hodin a je nabitá
atrakcemi. K dispozici bude velký řetízkový kolotoč, autodrom,
skákací hrad a výletní vláček, který bude jezdit po Mratíně a okolí.
Letošní Vítání prázdnin bude výjimečně probíhat na dvou místech. Součástí programu je slavnostní uvedení a vysvěcení obnoveného křížku v polích za Mratínem, které proběhne v 13:30 hodin. Můžete tam dojít pěšky, nebo auto zaparkovat na parkovišti U
Cukrovaru a dojít asi 600 m. Můžete se tam také dostat vláčkem,
který bude odjíždět od fotbalového hřiště v 12:45 a 13.15 hodin.
V 14:45 hodin začíná ve sportovním areálu Nanuková
show Fešáka Pína. Je to hudebně-zábavný program vhodný pro
děti od 3 do 13 let a rodiny s dětmi. Interaktivní show mají pod
taktovkou v dětském světě známí účinkující kamarád bez hranic
Fešák Píno a hvězda mezi bonbóny Bóňa BON Bóňa. Více informací o účinkujících, jejich vystoupení a turné na www.fesakpino.
cz. Programové pásmo tvoří dynamické písničky, soutěže, kouzla
a triky, společné tance dětí a účinkujících. Jednotlivé prvky jsou
propojené zábavnými gegy a scénkami tak, aby děti udržely stálou
pozornost. V průběhu show vyhrávají děti nejrůznější dárkové balíčky, dětské knihy, časopisy, hračky, pohádková DVD, sladkosti
a další pěkné dárky. V závěru programu si všichni dětští diváci
odnáší malý dárek, který umocní jejich vzpomínku na proběhnutý
pořad.

Co se za poslední období událo a co se chystá:
Probíhá odečet vodoměrů a na přelomu června a července obdržíte fakturu se složenkou. Dovolím si apelovat na včasné zaplacení. Upozorním ještě na jednu věc, jak to dělám každý rok.
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. Pokud nebude náš pracovník přizván k zmapování a
zdokumentování poruchy, reklamace nebude uznána.
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.

Asi v 16:00 hodin bude Hasičská pěna, po které akce pomalu
končí.
Všechny atrakce jsou v neděli od 13:00 hodin do 16:30 hodin
zdarma.
Doufáme, že počasí vyjde. Na akci jsou všichni srdečně zváni.
								
			
Ing. Jiří Falek				
								
			
starosta obce

1. Z pohledu hygienického – při vypnutí vody v uličním potrubí se může voda ze studny dostat do vodárenské sítě a znečistit ji.
Viz. loňský případ z Nové Vsi, kde dodnes probíhá šetření trestního oznámení.
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(foto: Jana Jiráková)
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Tajemství křížku na cyklostezce

V předminulém vydání Mratínovin jsem slíbila, že zkusíme
vypátrat, z jakého důvodu byl původně křížek v polích u cyklostezky vybudován. A tady je výsledek:
Tento příběh je více než 150 let starý. V Mratíně č. p. 40, (v
dnešní ulici U Školky) v domku mistra krejčovského pana
Václava Plicky se slavila svatba. Jeho dcera Marie vstupovala
do manželství s panem Václavem Husákem, tovaryšem cechu
zednického, původem z Chlumína. Ženichovi bylo 25 let a
nevěsta byla o dva roky mladší. Jejich společná cesta životem
začala dne 14. června 1864.
Rok na to koupili od obce pozemek a postavili na něm domek
č. p. 54, zavedli v něm obchod a malé hospodářství. Prvorozenou byla dcera Karolína, která přišla na svět v roce 1865. Jak
šly roky, dětí přibývalo. V roce 1869 se narodil syn Josef. Jak
se ale v té době poměrně často stávalo, ne všechny narozené
děti se dožily dospělosti. Rodina Husákova také o několik dětí
přišla. Jako poslední se narodila dcera Alžběta v roce 1881.
Roku 1878 koupil Václav Husák pole. Tím byl dán základ hospodářství. Pěstoval i řepu, kterou dodával místnímu cukrovaru.
Toto pole se mu však stalo osudným. Ve věku 44 let při polních
pracích dne 25. dubna 1883 zde zemřel. Jeho žena Marie tu
zůstala sama se dvěma velkými a třemi maličkými dětmi.
K uctění památky svého manžela dala paní Marie Husáková
zhotovit kámen s křížkem, aby navždy připomínal místo, kde
její manžel skonal.
Určitě to neměla v životě jednoduché. Ale syn Josef dospěl
a převzal za zemřelého otce v roce 1888 vedení hospodářství
a obchod. Oženil se v 35 letech s 25 letou Marií Vítovou, ale
osud jim potomky nedopřál. Zemřel ve svých 61 letech v roce
1930. Jeho žena ho přežila o 35 let a zemřela v roce 1965.
Dědictvím po předcích převzal ve třicátých letech minulého
století tehdy 18 letý Josef Husák. Převzal tehdy vše, co mu
jeho předkové odkázali. Nyní je majitelem toho, co zbylo, pan
Martin Husák, jeho vnuk.
Podle údajů, zjištěných z matrik Státního oblastního archivu v
Praze a Kroniky rodiny Husákovy zpracovala Jana Jiráková,
kronikářka.

MRATÍNSKÝ FOTBAL

NOVĚ ŽÁCI
od září nový oddíl
mrátínské mládeže

TRÉNUJ
a sleduj mratin.info
v srpnu více informací
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Výlet Polabím autobusovou linkou č. 657
Rovina mezi řekami Labem a Vltavou je jednou z nejúrodnějších oblastí Čech. Lidé zde žili od nepaměti. Dávná i nedávná
díla našich předků lze v této krajině spatřit na každém kroku. Při
výpravě za jejich poznáním ani nepotřebujeme auto, stačí využít
autobusové linky č. 657, která touto krajinou projíždí od Labe až
téměř po Vltavu (spojuje Brandýs nad Labem a obec Postřižín).
Poloprázdný autobus se vleče přes Polerady kolem opravených barokních božích muk. Boží muka nacházející se na návrších, v místech tragických událostí nebo právě u rozcestí symbolizují sloup, u něhož byl z rozhodnutí Piláta Pontského bičován
Kristus. Obdobné drobné památky jsou vůbec pro polabskou
rovinu typické. Narušovaly její zdánlivou jednotvárnost. Mohly
posloužit také jako orientační body. Mezi drobné památky řadíme i křížky, pomníčky nebo zvoničky. Jedna taková opravená
sloupová zvonička stojí ve Veleni. Nese letopočet 1842.
Ve Sluhách stojí za to vystoupit a trochu se projít. V jádru
středověký služský kostel sv. Vojtěcha zaujme netradičními arkádami kolem svého presbytáře. Při pozorném průzkumu najdeme tesané, do zdi zasazené starodávné náhrobky (z roku 1599 a
1618). Dominantou je však mohutná zvonice stojící na návrší za
farou. Patrně mohla sloužit i k obranným účelům.
V hned za humny ležícím Mratíně stojí nenápadný barokní
zámeček, který dnes slouží účelům mateřské školky. Jednoduchá
barokní stavba svým půdorysem připomíná obdobně rozložený
Horní zámek v Panenských Břežanech. Když už se v obci člověk
zastaví, může se kochat branou statku čp. 1 nesoucí letopočet:
„1808“ nebo vyhledat stín mohutného památného stromu – přibližně 150 let starého jírovce u kaple sv. Michaela.
Na následující zastávce v Měšicích máme možnost obdivovat jiný barokní architektonický skvost – zámek rodiny Nosticů postavený stavitelem A. Haffeneckerem v letech 1767-1775.
Antonín Haffenecker jakožto dvorní stavitel rodu Nosticů se
podílel také na úpravě jejich pražského paláce nebo na výstavbě Stavovského divadla (původně Hraběcí Nosticovo divadlo).
S dokončením stavby zámku se pojí i technický unikát. Roku
1775 byl na budovu umístěn první hromosvod v Čechách (dle
konstrukce Benjamina Franklina). Unikátní jsou i věžní hodiny
z roku 1774, které zhotovil proslulý pražský královský hodinář
Sebastian Londensperger, jenž se dlouhá léta staral o hodiny na
katedrále sv. Víta.
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V Líbeznicích nás opět vítají církevní památky – dochovaná barokní fara, kaple Panny Marie a především barokní kostel
sv. Martina postavený z popudu hraběte Nostice v letech 17881795. Mimochodem i na něm byl umístěn jeden z nejstarších
hromosvodů v Čechách, na kostelní stavbě možná vůbec nejstarší. Líbeznický kostel je nápadně podobný chrámu v západočeském Touškově, který vystavěl stavitel Haffenecker. Stal se snad
i on nedlouho před svou smrtí roku 1789 autorem záměru líbeznického chrámu? Alespoň se tak domnívá Hana Bílková, ředitelka Oblastního muzea v Brandýse nad Labem a místní patriot.
Jen co proletíme Baští (s barokní kapličkou na od naší trasy trochu stranou položené návsi), spěcháme do Panenských
Břežan. Toto místo je silně spojené s tragikou druhé světové
války – své venkovské rezidence zde měli nacističtí pohlaváři
Reinhard Heydrich (Dolní zámek) a K. H. Frank (Horní zámek).
Ve zrekonstruovaném Horním zámku, kde dnes sídlí Památník
národního útlaku a odboje s moderní expozicí, jež pojednává o
událostech druhé světové války a českém odboji, však nalezneme více. Především jedinečnou kapli sv. Anny, rané dílo Jana
Blažeje Santiniho-Aichela z počátku 18. století. Kaple je chápána jako prototyp paprsčité centrály, kterou Santini později dovedl k dokonalosti stavbou světoznámého kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou. Celý břežanský
areál Horního zámku uzavírá rozhlehlý park, který je v současné
době rekonstruován.
Výlet lze zakončit v Dolínku nebo Odoleně Vodě. V rodném
domě Vítězslava Hálka v Dolínku je k vidění expozice zaměřená na básníkův život a dílo. Otevřeno mají celoročně v neděli
odpoledne, větší skupinu je však možné nechat objednat i na
všední den. V Odoleně Vodě zase nelze vynechat kostel sv. Klimenta vystavěný ve 30. letech 18. století proslulým barokním
architektem a stavitelem Kiliánem Ignácem Dientzenhoferem.
Od kostela položeného na vyvýšeném místě máme Polabí jako
na dlani, třeba i blízkou přírodní rezervaci Kopeč s dvěma pahorky sopečného původu, celou řadou vzácných rostlin i hmyzu,
především pavouků.
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Svátek dětí ve Filipíkovi
pápá, rozloučili jsme se. Poté se žáčci naplno věnovali krmení
zvířátek. Před obědem jsme stihli rozdat dárečky všem malým
oslavencům a po spinkání se pokračovalo super zábavou v
rytmech, které umí Divadlo Úsměv. Přijeli za námi s hudební
pohádkou „Z pohádky do pohádky“. Děti si společně s nimi zazpívaly a zatančily. Děkujeme moc Minizoo, Teletubbieskům
i Divadlu Úsměv za jedinečný zážitkový dárek. Největší dík
patří dětem - po celou dobu perfektně spolupracovaly, užívaly
si každou minutu a opět nám ukázaly, že dětská radost a upřímný smích jsou nejkrásnější věci, bez kterých by bylo na světě
velmi smutno. DĚKUJEME!
				
MŠ Filipínek

SVÁTEK DĚTÍ jsme oslavili ve velkém. Zahájili jsme program už 31.5. dopoledním dopravním okénkem. Program a
především maximální bezpečnost byla zajištěna Obecní policií
Mratín a Obecní policií Měšice. Děti si nejprve před školkou
zopakovaly silniční pravidla a poté je vyzkoušely v praxi. U
stezky na nás čekala připravená „silnice“. Děti tak na motorkách, kolech i koloběžkách jezdily v rámci všeobecně platných
pravidel a značek-na přechodu daly přednost chodcům, objely kruhový objezd a vydaly se buď na vedlejší, nebo hlavní
silnici. Na vedlejší však nesměly přehlédnout stopku. Jakmile
trasu zvládl každý řidič, přesunuli jsme se na složitější trénink.
Objet každý kužel na cestě, to je výzva, které se nezalekl žádný
dopravní žáček. Jelikož děti zcela předvedly, jak jsou zdatní řidiči, mohly tak do školky dojet na svém dopravním prostředku.
Děkujeme všem řidičům, kteří dali přednost na opravdové silnici naší školce a především velmi děkujeme policistům obce
Mratín a Měšice, kteří dětem zajistili nejen bezpečnou trasu,
ale hlavně senzační zábavou naplněné dopoledne. Děti tak zjistily, že místní policisté nejen chrání a pomáhají, ale mají srdce
na pravém místě, když svůj volný čas dobrovolně a s láskou
věnují dětem. DĚKUJEME!
Následující den jsme začali tanečním ránem. Budova školky se
otřásala v základech hudbou a smíchem. Děti přicházely slavnostně oblečené. Po svačince je čekalo první překvapení-MINIZOO (Mratín, nově otevřena od června tohoto roku), kde
nalezly nejen psy, kozy, ovce a oslíka, ale i Teletubbies. Byl to
takový malý dárek i pro učitelky, jež zavzpomínaly na své dětství. Společně jsme si zatančili. Když už byl čas udělat dětem
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