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Komunální volby 2018 jsou za námi

Volební komise. Zleva: Pavla Kubecová,
Iveta Lafková, Marie Šulcová, Alexandra
Marková a v době focení nepřítomné Eliška
Kvasničková a Michaela Hriciková,

Ve dnech 5. a 6. října se i v naší obci konaly komunální volby.
Občané si na následující čtyři roky volili své zástupce, kteří za
ně budou spravovat obec. Přestože byla v Mratíně ustavena pouze jedna kandidátní listina, zúčastnilo se voleb skoro 40% oprávněných voličů. To je možné vnímat jako projev důvěry, podpory
a dost možná jako poděkování staronovým zastupitelům obce.
Nově zvolené zastupitelstvo prošlo pouze drobnou obměnou.
Novou posilou se stala kronikářka Jana Jiráková a soused rychtář Jiří Melichar. S oběma „nováčky“ je radost se scházet nejen
u pracovních příležitostí. Obci jejich zapojení nepochybně prospěje.
Sluší se také poděkovat ochotné a pečlivé volební komisi
(foto), která dohlížela na hladký průběh voleb a poctivé sčítání

odevzdaných hlasů.
Být zastupitelem obce se dá mimo jiné shrnout asi těmito slovy. „Ručíte svým majetkem a pověstí za to, že ve svém volném
čase můžete čestně a zodpovědně rozhodovat o přítomnosti a
budoucnosti obce. Často být v kolizních situacích konfrontován
a volán k vysvětlení toho, že zájmy některých lidí či firem nejsou jednotné se zájmy zastupované obce a do očí těmto lidem a
firmám to obhajovat. Na druhé straně sledovat, že kvete obecní
květena, že se ráno co ráno scházejí děti do školky, že na jejich
bezpečí dohlíží obecní policie, že za rozumné peníze teče voda
a mizí komunální a bio odpad, že se lidé při různých veřejných
akcích spokojeně scházejí a druží. A to není málo“.
Tak za ostatní zastupitele děkuji a zase za čtyři roky... (zn)

Slavnostní křest spojený s prodejem knihy
v sobotu 27. října v rámci oslav 100. výročí vzniku republiky

Mratín v nekonečnosti času
Kniha je kompilací původních fotografií zachycujících život středočeské obce Mratín v
posledních bezmála sto letech. Většinu použitých fotografií z druhé poloviny mapovaného období pořídili sami autoři knihy coby svědci všedních i významných okamžiků,
jež různou měrou měnily ráz Mratína. Autoři vlastním slovem vystihují poměry v různých epochách, dokumentují pečlivě ověřená fakta a historicky přesně popisují nejen
výjimečné události, ale i jejich hlavní aktéry.
Kniha vznikla u příležitosti stého výročí vzniku Československé republiky. Nehledá
přitom své místo v badatelnách historických archivů, nýbrž v domácích knihovnách
obyvatel a přátel Mratína, pro které byla s láskou k této obci napsána.
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Pošta Partner v Mratíně

Provozní doba Pošty Partner v Mratíně je :
Pondělí 		
Úterý 		
Středa 		
Čtvrtek		
Pátek		

11 – 19
8 – 16
11 – 19
8 – 16
8 – 13

Provozovatel: paní Jana Havrdová
IČ: 68841159
Telefon: 608 269 603
web: www.postamratin.cz
E-mail: info@postamratin.cz
Adresa: Kostelecká 131, 250 63 Mratín
Paní Havrdová provozuje pobočku na základě
franšízy. Je zodpovědná za přepážku na pobočce,
v žádném případě nemá nic společného s doručovateli pošty nebo balíků. K poště a balíkům se
dostává teprve v případě, že doručovatel Vás nezastihne doma a předmět dodávky pak přenechá na
Poště Partner. Podnikatelskou aktivitou z důvodu
udržení Pošty Partner je prodej papírenského a jiného zboží.
Případné stížnosti na doručování je potřeba směřovat na Depo 703 v Horních Počernicích.
Problémy s doručováním pošty je nutné řešit tam,
kontakty jsou na internetu. (Depo 703, Do Čertous
2717/5, Horní Počernice, Praha, tel. 603 488 683).
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Vážení občané,
po úmorných vedrech a suchém létě prožíváme příjemné
podzimní babí léto, tedy alespoň v době, kdy píši tento příspěvek. Děti již přes měsíc chodí do školy a těší se na vánoce.
V sobotu 22.09.2018 jsme přivítali v kapli sv. Michaela naše
další nové mratínské občánky. Byla to taková malá, příjemná
a velmi srdečná záležitost. O 14 dní později, ve dnech 5. a 6.
října proběhly jako v celé republice i u nás komunální volby.
Tak to byly nejdůležitější společenské události od posledního
vydání novin.
To co nebylo na veřejnosti vidět, bylo obhájení pěti dotačních titulů v závěrečných zprávách a následně obdržení
finančních prostředků – přislíbených dotací, na účet obce.

Ale i tak jsme se dozvěděli, co občany trápí a co by chtěli.
Děkujeme. Bude to dílčí úkol pro část dalšího období.
Teď bude důležité, co dál. Máme rozjeto několik projektů:
Cyklostezka Mratín – Měšice – III.etapa po bývalé vlečce
				
(bude se podávat žádost)
Sběrný dvůr 				
(žádost podána)		
		
Místo pro opětovné využití výrobků (žádost podána)
V r. 2019 se plánuje studie proveditelnosti pro chodník
Mratín – Sluhy, dojde postupně k opravě poškozených dlaždicových chodníků po obci. To je tak zatím v kostce vše pro
nejbližší období, podrobněji budou akce zahrnuty do rozpočtu r. 2019.
Psal jsem v minulém vydání novin, že nás čeká na konci října ještě jedno slavností výročí, a to 100 let od vzniku
České republiky. V naší obci jej budeme slavit v předvečer
svátku, tj. v sobotu 27. října 2018. Podrobnosti jsou na samostatné pozvánce. V místě, kde se bude sázet památná lípa, je
již vykopaná a ohrazená jáma. Prostor se do svátku nebude
upravovat, to nás čeká na jaře. Máme představu, že okolo lípy
bude písečný mlat a lavička. Bude rovněž upraven přístup.
Všechny srdečně zveme.

Jednalo se o tyto akce:
Odbahnění návesního rybníčka				
Odpočinkové místo u Obecního úřadu		
Chodník Mratín – Měšice			
Protipovodňová opatření				
Územní plán Mratín
Ono se to nezdá, ale skoro rok jsme se na to museli připravovat, ale zvládlo se to. Zejména u akce Protipovodňová
opatření bylo šíleně náročné papírování. Nemít administrátorskou firmu, tak jsme se v tom možná utopili a možná bychom museli peníze vracet. Už jsme si říkali, že do dotací při
jejich náročnosti už nepůjdeme, ale nedá nám to.
Výsledky voleb, pokud jste si je ještě nestáhli z internetu,
jsou v samostatném článku. Já bych chtěl na tomto místě nejprve poděkovat všem zastupitelům za uplynulé období. Bez
jejich podpory a obětavé práce bychom toho jako obec moc
nedokázali. Taky chci poděkovat všem těm občanům, kteří
nás podporovali, fandili nám a dodávali nápady, připomínky
a hlavně že přišli k volbám. Děkujeme za každého voliče. Je
to pro nás taková morální podpora. Bez toho to prostě nejde.
Do nového zastupitelstva s námi už nešel pan RNDr. Pavel
Sysel, CSc., říkal, že dá přednost mladším. Jemu bych chtěl
zvlášť poděkovat, protože byl velmi platným členem celého
zastupitelstva. Ještě jednou tedy za všechny: „Pavle, moc
ti děkujeme a přejeme ti v dalším životě především mnoho
zdraví“.
V nově zvoleném zastupitelstvu máme dvě „nové tváře“ –
paní Janu Jirákovou a pana Jiřího Melichara. Zvlášť dřívější
generaci je nemusím představovat. Všichni se s nimi mohli
seznámit na besedě s kandidáty, kterou jsme pořádali v neděli
30. září od 16 hodin na hřišti. Přišlo jen cca 12 lidí. Škoda.

DŮLEŽITÉ INFORMACE
Odvoz BIO nádob bude pokračovat až do konce listopadu,
pokud nebude mrznout.
Obecní policie – strážník p. Hunčovský dal výpověď, zatím není náhrada
Kniha o Mratínu – „Mratín v nekonečnosti času“ se bude
nejdříve prodávat na oslavě 100 let trvání České republiky, v
prostorách velkého altánu po jejím křtu. Bude stát 250,- Kč,
vezměte si prosím s sebou drobné. Potom bude k dispozici na
Obecním úřadě.
								
			
Ing. Jiří Falek				
								
			
starosta obce

POZOR
ZMĚNA LETNÍHO ČASU
NA ČAS ZIMNÍ
K přechodu na ZIMNÍ ČAS dojde v

neděli 28. října 2018 z 3:00 na 2:00 hodin.
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Epochální výlet mratínských do 14. století
Skupina mratínských milovníků historie a zajímavostí naší vlasti podnikla v soboru 8. září celodenní
výlet. První zastávkou byla obec Poniklá v Krkonoších, kde firma Rautis navázala na více než stoletou
tradici výroby vánočních perlových ozdob. Viděli
jsme její postup od prvopočátku, to znamená od foukání perlí z roztavených skleněných trubiček do různě
velkých forem, přes stříbření, barvení a sestavování
ozdob pomocí drátků až po konečnou úpravu. Firma
se jednak drží osvědčených tradičních vzorů, ale zároveň se nebrání modernímu pojetí a hlavně se snaží
vyhovět požadavkům zákazníků. Nebylo snad jediného účastníka, který by v podnikové prodejně odolal
křehké kráse a nezakoupil něco na památku.
V krásném prostředí v nově zrekonstruovaných
prostorách Ježkova statku v Nové Pace nás čekal
dobrý oběd a krátké posezení s kávou a nějakou tou
dobrotou. Jelo se dál.

Dalším bodem programu byl hrad a zámek Staré
Hrady. Je to rozlehlý historický objekt, jehož počátek
sahá do 14. století. Od roku 2006 jsou Staré Hrady v
soukromých rukou a od roku 2008 na návštěvníky čekají tři prohlídkové okruhy. Okruh pro dospělé má název „Jak se žilo za císaře Františka Josefa I.“, součástí
tohoto okruhu je ale také, hlavně pro obveselení dětí,
návštěva Dračí královské komnaty. Další dva okruhy,
„Zámecké pohádkové sklepení“ a „Hradní pohádková půda“, jsou určeny hlavně dětem. Návštěvu Starých Hradů můžeme rodičům s dětmi jen doporučit,
čeká na ně spousta zábavy.
Na závěr mi nezbývá než poděkovat organizátorům této akce za krásně prožitý den.
J. Jiráková, kronikářka.

MiG má výročí
Mratíňané,
3. 11. 2018 pro vás divadelní soubor MiG sehraje reprízu představení Vrátila se jednou v noci. A bude to tentokrát představení
výroční. Nechce se tomu věřit, ale je to už 10 let, co náplava
zatoužila obnovit slávu mratínské ochotnické scény a revitalizovala divadelní soubor. Hrát se v Mratíně začalo už v roce 1898,
ale když se Mratín začal rozrůstat, soubor aktivní již delší dobu
nebyl.
Na novo to začalo 22.11.208 představením Lucerna. Prvním
„novodobým“ režisérem se stal herec Michal Gulyáš, kterého
osud také naplavil do Mratína, byť jen na krátko. Své cenné zkušenosti nám předal i v dalších hrách, které zároveň upravil či
napsal přímo pro náš soubor – Nebojsa, aneb Strach má velké
oči (2009) a Staré pověsti české, aneb Krok za Čechem (2012).
Pak nás vypustil do světa a my jsme soubor pojmenovali po něm

– Divadelní soubor Michala Gulyáše, čili MiG. Režie se nadále ujali členové souboru a dosud se v této nelehké roli střídají.
Dalším uvedeným kouskem bylo Strašidlo Cantervillské (2015)
a pohádka Kterak hloupá Káča k rozumu přišla (2016). Naším
posledním kusem je svižná černá groteska Vrátila se jednou v
noci, kterou jsme premiérově uvedli letos 21.4. Nyní ji pro vás,
kteří jste premiéru nestihli i pro vás, kterým se hra líbila a přijdete podruhé, sehrajeme znovu.
Rádi bychom (vzhledem k našemu desetiletému výročí) všechny Mratíňany, kteří kdy hráli na místních prknech divadlo ať už
v souboru minulém, či současném, pozvali po skončení hry na
posezení v našem oblíbeném restauračním zařízení v sokolovně.
Za DS MiG Mratín vás zve principálka Šárka Smíšková
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MiG má výročí
(fotogalerie)
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Předvolební setkání s kandidáty
V neděli 30. 9. 2018 proběhlo v zámeckém areálu pod altány
setkání těch, kteří kandidovali v letošních komunálních volbách
do obecního zastupitelstva, s obyvateli Mratína, s jejich voliči.
Kdo měl zájem diskutovat, přišel.
Byly vyřčeny zajímavé názory a náměty na zlepšení života v
obci, dotazy, ale také stížnosti na různé nešvary. Žádný dotaz a
námět nezůstal bez odezvy a vysvětlení, ať již s týkal problematiky odpadů, dále chodníků, zeleně, života spolků nebo bezpečnosti v obci.
				

J. Jiráková, kronikářka.

Lukáš Pavlásek - Kdo nepláče není Čech!
Jeho celovečerní speciál je esencí toho nejlepšího z jeho tvorby. Zkrátka těžký útok na vaši bránici! Divadlo kouzel Pavla
Kožíška v Líbeznicích, čtvrtek 15. listopadu v 19.00 hodin.
Cena 290 Kč. Vstupenky na www.divadlokouzel.cz.

Divácky velice úspěšná a hlavně opravdu zábavná 90 minutová one man show s podtitulem Češi, alkohol a Rock and roll
je klasickou standup comedy. Komik Lukáš Pavlásek patří mezi
průkopníky a nejvýraznější tváře české standup comedy, natočil
desítky výstupů do pořadů Na stojáka a Comedy club a absolvoval stovky vystoupení. Dozvíte se, který národ je nejlepší na
světě, kde začíná zóna debilů, proč pití prospívá naší civilizaci,
co pít když chcete, aby se vám narodil Václav Klaus, povíme si
jak strávit pořádnou dovolenou, kterou nám pokazí dámská jízda, sestavíme si nekompromisní punkovou kapelu, rozebereme
si některé lidové písně a nakonec si všichni společně zazpíváme
o tom co nám leze na nervy, protože správnej Čech není nikdy
spokojenej...
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První 5G internet na doma je TADY!
Také už vás nebaví neustále padající nebo pomalý internet? Přichází k Vám první 5G
internet na doma od Nordic Telecom, který je superrychlý a stabilní.
Trápení s pomalým internetem zná asi každý, zrovna
když doma potřebujete
stáhnout film nebo se chcete dívat na video online,
internet „stávkuje“ nebo
je úplně „mrtvý“. Tomu
se ale můžete konečně vyhnout, s lehkostí a elegantně. Český telekomunikační
operátor Nordic Telecom
k Vám míří se superrychlým
internetem, který nepadá.
Ten je rychlejší a stabilnější,
než jsou aktuální nabídky
lokálních Wi-Fi poskytovatelů internetu, jak vychází
z měření serveru DSL.cz.

Dvě superrychlosti
Nordic Telecom rovnou
nasadí dva superrychlé internetové produkty, Nordic
5G s reálnou rychlostí
40 Mb/s a Nordic 5G Plus
100 Mb/s. Obě rychlosti
splňují požadavky na internet pro náročné rodiny, ve
kterých potřebují být online
všichni najednou. Internet
není omezen datovým
limitem, takže se nemusíte
bát stahovat velké soubory.
Samozřejmostí je zapůjčení
venkovní antény a Wi-Fi
routeru zdarma. Bez skrytých závazků a kliček.

Nordic TV
Ke kvalitnímu internetovému připojení nabízí Nordic
Telecom i digitální televizi
Nordic TV, a to v základní
variantě s více než 80 televizními kanály nebo
s rozšířenou nabídkou
Nordic TV 120+. Samozřejmostí jsou i programové balíčky, které ocení každý člen
rodiny. Vybrat si můžete
z balíčků: dětský Kido,
vzdělávací Lingua, sportovní Sport a pro milovníky
kvalitních filmových snímků
je určen balíček Filmy, který
obsahuje kanály HBO. (hal)

Konečně je tady! První 5G internet na doma
Přinášíme k Vám superrychlý internet, který letííí
100 Mb/s za 255 Kč na prvních 6 měsíců při objednání do 31. 10. 2018
40 Mb/s za 95 Kč na prvních 6 měsíců při objednání do 31. 10. 2018
Stabilita a spolehlivost díky vyhrazenému 5G pásmu
Neomezený datový limit (žádný FUP)
Jednoduše, online, bez smluvních závazků
Venkovní anténa a Wi-Fi router v ceně služby
Internetová televize Nordic TV s až 120 kanály

www.nordictelecom.cz
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