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Válel za Spartu i slavný Anderlecht. Teď Lukáš Zelenka posílil Mratín
Jednou Sparta, vždycky Sparta! Své o tom ví Lukáš Zelenka, nová
akvizice A mužstva Sparty Mratín a někdejší záložník Sparty Praha.
Právě s „velkou“ Spartou kdysi získal dva české mistrovské i pohárové
tituly. „Je to trošku srandovní, že jsem teď tady v Mratíně,“ usmívá se
mistr Evropy hráčů do 21 let z roku 2002. „A je to i trošku náhoda.“
Mratín si oblíbil na svých cyklotoulkách s přítelkyní. „Objevili jsme
tohle hezké prostředí. Vždycky jsme tu zastavili a poseděli,“ vypráví s
tím, že později vyrážel do Mratína i za kulečníkem. „Místní se se mnou
postupně začali bavit. Nakonec jsem se skamarádil s Tomášem Kalvachem ze staré gardy a on mě ukecal.“

Má to v noze
Na hlavě už nemá blonďaté kudrliny, pro které ho přezdívali andílek.
Ani jeho běh není to, co býval. S balonem je však pořád zadobře. „Myslím, že to v noze ještě trochu mám,“ směje se Zelenka, který kdysi válel
například i v barvách belgického Anderlechtu. „Hodně kopu standardní situace, ale ještě to s kluky nemáme natrénované tak, abychom je
proměňovali do gólů. Určitě na tom zapracujeme.“
Zelenka se nehodlá jen jednou za týden objevit na zápase, s týmem
chce taky pravidelně trénovat. „Dělám to i pro sebe. Kromě toho jezdím
hodně na kole, chodím běhat, přestože to tak možná nevypadá. Jsem
už starej a piju furt to pivo, no,“ vtipkuje. „Snažím se pomoct třeba
radou, protože všichni ti kluci jsou o dost rychlejší než já. A snažím se
zapadnout. Je tady dobrý kolektiv a jsem tu spokojený.“
Občas si zavzpomíná na staré dobré časy. „Mám doma plno pohárů,
dresů, ocenění. Zrovna nedávno jsem se koukal na fotky,“ prozrazuje.
„Spartu pořád sleduju. Hodně jsem chodil komentovat do televize, byl
jsem k ní docela kritický,“ říká. „Teď se sice trochu zvedla, ale pořád
to není ta stará Sparta.“ 			
(MK)

Neuvěřitelné se stalo skutečností

To, co se v samém počátku zdálo jen jako pošetilý rozmar jednoho
dobrodruha, se změnilo v úctyhodnou realitu. Na dobrovolný úklid
Mratína dorazilo víc obyvatel, než se čekalo. „Myslel jsem si, že
přijde pár lidí, ale že jich bude sto, toho bych se nenadál,” nechal
se slyšet organizátor akce Jiří Hampejsek. Sám se úklidu Mratína
věnuje ve svém volném čase už několik měsíců, díky tomu měl
promyšlený plán tras a nejvíce zaneřáděných lokalit.
Více než stovka mratínských včetně dětí se vydala od Sokolovny všemi směry a společnými silami nasbírala velké množství
odpadků. Plné pytle odkládali dobrovolníci u cest, odkud je sbírali

pracovníci Technických služeb. „Lidé naplnili deset kontejnerů.
Naši pracovníci zajížděli nakladačem i do míst, kam se multikárou
nedostali,“ bilancoval krátce po akci spokojený starosta Jiří Falek.
Všichni se nakonec sešli na hřišti, kde pro ně bylo připravené malé
pohoštění. Tam se také shodli na tom, že by bylo potřeba úklid
Mratína každoročně zopakovat. Nejen kvůli čisté obci, ale také
kvůli společenskému přesahu, neboť to byla skvělá příležitost potkat se s přáteli a sousedy. Dokonce i počasí nám přálo - navzdory
chmurným předpovědím.
			
(zn)

Vážení občané,
jaro se už plně hlásí o slovo, i když zima se ještě nevzdává. Ranní teploty jen pár stupňů nad nulou jsou nepříjemné.
S jarem je spojený také úklid po zimě. Každý si uklízí svoji
zahrádku, s obcí je to ale náročnější. Uvítali jsme proto nápad mratínského občana pana Jiřího Hampejska na vyhlášení
úklidu „Za Mratín krásnější“. V sobotu 6. dubna jsme s napětím vyhlíželi, kolik lidí vlastně přijde, jak je rozdělíme a
kam je přednostně nasměrujeme. Skutečnost perfektně popsal
Zdenek Novák na jiném místě novin ve svém článku „Neuvěřitelné se stalo skutečností“, lepší slova bych nenašel.
K celé akci mohu říci několik postřehů, námětů a závěrů.
1. Zúčastnilo se přes 100 dospělých a dětí. Ti naplnili odpadem 10 kontejnerů, celkový objem se vyšplhal na 15 m3
všeho možného. Pracovníci obecního úřadu pak vytřídili pneumatiky, železo a plasty, zbytek přišel do velkoobjemového
odpadu a bude uložen na skládce.
2. Nejvíce byly nadšeny děti, předháněly se, co kdo zajímavého našel.
3. Získali jsme cenné zkušenosti pro organizování stejné
akce v příštím roce, určitě ji budeme opakovat.
4. Na závěr bych chtěl poděkovat nejen hlavnímu organizátorovi panu Jiřímu Hampejskovi za nápad, přípravu a organizování celé akce, ale především všem zúčastněným. Těší
mě, že vám na prostředí v Mratíně záleží. Moc děkujeme.

MratíNoviny

Nepřehlédněte! Chystají se dopravní uzavírky
V minulém vydání jsem psal o připravované uzavírce nadjezdu nad železniční tratí v Měšicích. Proběhlo několik jednání, zatím je předjednaný termín 2. května. Předtím se však
musí opravit můstek přes Líbeznický potok u Obecního úřadu
v Měšicích a udělat nový povrch na silnici II/244 mezi lesem
a křižovatkou v Měšicích. Po dva dny se tam bude jezdit střídavě podle světelných semaforů, mluví se o 16. nebo 17 týdnu. Počítejte s tím při svém dojíždění do práce. Při uzavření
nadjezdu bude objízdná trasa vedena z Měšic na Hovorčovice
a tam pak do Líbeznic. Vyjede se u hřbitova.
Na poslední chvíli přišlo také oznámení o uzavření přejezdu v Neratovicích od 9.5. do 15.5.2019. Zdánlivě se nás to
netýká, ale přeci jenom se nás to dotkne. Nákladní auta totiž
nemají povolen průjezd přes Neratovice po místních komunikacích, proto budou uzavřený úsek objíždět od Neratovic
po mělnické silnici I/9 až před Líbeznice, pak přes Měšice,
Mratín a do Kostelce na svoji původní trasu.
Jak to dopadne, zatím nevíme, nejsme přímými účastníky správního řízení. Sledujte případně webové stránky obce
www.mratin nebo www.mratin.info.
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Z jasanu budou dřevěné sochy

Rekonstrukce hřiště a poklopů kanalizace

Došlo k poražení nebezpečného jasanu ve sportovním areálu, z kmene a dvou silných větví bychom rádi měli nějaké
sochařské výtvory. Zatím vybíráme z několika návrhů.

Dokončujeme rekonstrukci hřiště pro plážový volejbal.
Vybagrovaný je celý „kufr“, hřiště má nové obrubníky, dali
jsme novou fólii, navezeme a doplníme písek. Zároveň jsme
upravili bezprostřední okolí, aby údržba byla snazší. Na straně k fotbalovému hřišti bude dlažba, aby tam mohly být lavičky, popř. slunečníky.

V sobotu 13.4. se v kapli sv. Michaela Archanděla uskutečnil velikonoční koncert, kterého se zúčastnilo 28 občanů. Návštěvníci, kteří přišli, slyšeli krásný operní zpěv ze skladeb
světových skladatelů v podání studentek 6. ročníku Pražské
konzervatoře a odcházeli s nevšedním zážitkem.

Domácí mistrovské utkání po 30 letech
V neděli 14.4.2019 se zhruba po 30 letech uskutečnilo první domácí mistrovské utkání mratínské fotbalové mládeže. Je
to velký úspěch, že se po tak dlouhé odmlce podařilo zorganizovat a zaujmout mladé fotbalisty.
Nejprve dopoledne hrála mladší přípravka Sparty Mratín
s mladší přípravkou FK Čechie Kralupy n/Vltavou B a mratínští vyhráli 9:8. Po obědě se utkala starší přípravka Sparty
Mratín se starší přípravkou SK Liběchov - a tentokrát si vítězství odvezli hosté, naši prohráli 10:18.
I když počasí nepřálo a mírně poprchávalo, mladí fotbalisté hráli s nadšením a velkým nasazením. Radost pohledět.

Po první etapě v prosinci minulého roku proběhla druhá
etapa oprav poklopů splaškové kanalizace a dešťových vpustí
především v Kostelecké ulici. Vždy se opraví 5-7 poklopů či
vpustí. Letos chystáme ještě třetí etapu.

Výzva
Žádáme občany, kteří mají zapůjčenou bionádobu na bio
odpad a v letošním roce ji nebudou používat, aby ji vrátili na
Obecní úřad.
				
Ing. Jiří Falek			
				
starosta obce
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Příroda se probudila

jsou skřivani, chocholouši nebo strnadi, a v jediném okamžiku
celé hnízdo zničit. Polního ptactva u nás přitom dramaticky ubylo a každé hnízdo má pro budoucnost těchto pěvců velikou cenu.
Jistě bychom nechtěli, aby naši vnuci a pravnuci skřivánka v
polích nikdy zpívat neslyšeli… Podobně jsou při hnízdění ohroženy například koroptve. Ještě po válce velmi hojný druh lovné
zvěře, který se již padesát let neloví a dnes bojuje o přežití. V
loňském roce se v naší honitbě povedlo vyhnízdit třem párům,
takže koncem léta jsme napočítali ve třech hejnech 45 koroptviček. Na začátku zimy jsme pro jejich ochranu a přikrmování
postavili koroptví boudy, přesto jich po útocích predátorů na jaře
zbylo jen 12. Je jich tedy řádově méně, než se v přírodě pohybuje psů. Opakované vyplašení sedící slepičky z hnízda může
přitom zapříčinit jeho opuštění. Mějte to, prosím, na paměti a
choďte výhradně po cestách a se psy na vodítku.
								
				
Ing. Pavel Černý
								
			
Myslivecké sdružení Sluhy, z.s.

Zima byla opět mírná a příroda nás nenechává na pochybách, že
jaro přišlo v plné síle. Hodně lidí tak lákají vycházky do přírody.
Měli bychom si opět uvědomit, že v přírodě nejsme doma, jsme
tam na návštěvě.
V jarním období se rodí největší počet mláďat. Proto bychom
měli připomenout sobě i svým svým dětěm, že mláďata celé
řady zvířat jejich matky v prvních týdnech života odkládají a
chodí je jen několikrát denně nakojit nebo krmit. Přikrčený zajíček nebo nehybně ležící srnče tedy nejsou opuštěné, ale pouze odložené svou matkou, která je vždy nedaleko a spoléhá na
ochranné zbarvení a slabý pach svého mláděte. Smrtelným nebezpečím pro mládě je i pouhé pohlazení, které na něj přenese
lidský pach a může odradit matku od dalšího krmení. Měli bychom si být také vědomi, že třeba zaječka má mláďata až pětkrát
do roka a můžeme se s nimi setkat v mírné zimě již od ledna až
do začátku října.
Připomínáme také existující zákaz volného pobíhání psů v přírodě. Je v rozporu se Zákonem o myslivosti i Zákonem proti týrání
zvířat. Pes totiž může nejen zmáčknout mládě, ale může třeba i
nevědomky šlápnout do hnízda na zemi hnízdícím pěvcům, jako

Stará garda dobyla Sněžku
Loňský rok byl pro mratínský fotbal plný
událostí, největší z nich byla oslava 90letého výročí klubu. Další velkou novinkou bylo
založení dětského oddílu, čímž se fotbalová
rodina Sparta Mratín opět rozrostla.
Fotbalové hřiště se dočkalo v roce 2018 několika úprav, jako je například nová světelná
tabule, takže diváci se už nemusí ptát, jaký je
aktuální stav utkání. Na multifunkční hřiště
se instalovalo umělé osvětlení, díky kterému
mohou být fotbalové tréninky i po západu
slunce. Letošní rok bude náročný a opět plný
událostí. A-tým čeká nelehký úkol uniknout
ze sestupových příček. K tomu by jim měl
pomoci nový trenér Pavel Hrdinka, člen Staré gardy Mratín, která se i letos bude snažit
zpříjemnit všem svým hráčům „fotbalový
důchod“.
První velká akce se uskutečnila na začátku
března. Jejím cílem bylo utužit týmový duch
při zdolávání nejvyšší české hory. Hráči SG
Mratín, společně se zástupci spřátelené SG
Řež, si jako základní tábor vybrali chatu Milíře, kterou luxusně vede bývalý mratínský
fotbalista Martin Vyšinský se svou ženou a
vynikající kuchařkou Jitkou. Sobotních téměř 20 km v náročném zimním počasí zvládli
všichni a Sněžku bez úhony zdolali. Úspěch
celé akce a množství zážitků jednoznačně
ukázal, že letošní první ročník nebude zcela
jistě poslední. Jestli cílem toho následujícího
bude opět Sněžka, nebo se hráči SG Mratín
rozhodnou pro jinou českou či zahraniční
horu, ukáže až rok 2020.
			

MratíNoviny

(TK)
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Velikonoční koncert v kapli
sv. Michaela Archanděla v Mratíně

Zavítejte na jedinečnou událost
do Panenských Břežan

Týden před Velikonočními svátky, v sobotu dne 13. dubna
2019 od 15 hodin měli možnost návštěvníci kaple sv. Michaela
Archanděla prožít hezké chvíle. O příjemný umělecký zážitek se
postaraly studentky 6. ročníku Pražské konzervatoře sopranistky Karolína Grebeníčková, Tereza Králová a mezzosopranistka
Monika Machovičová za klavírního doprovodu svého profesora
Augustina Kužela.
Na programu byla díla George Fridricha Händela, Františka
Xavera Brixiho, Wolfganga Amadea Mozarta, především oratoria a operní árie. Zazněly též Biblické písně č. 6 a č. 10 Antonína
Dvořáka.
Za svá vystoupení sklidily velký potlesk a na závěr přidávám
ještě přání, aby naší kaplí opět brzy zazněly jejich nádherné hlasy.
				
Kronikářka J. Jiráková		
				
Foto: Roman Grebeníček

Kaple sv. Anny v Panenských Břežanech se letos poprvé 24.
května 2019 od 17:00 do 22:00 účastní Noci kostelů. Kromě komentovaných prohlídek v netradiční večerní atmosféře se monumentálním prostorem kaple rozezní ukázky hry varhanního mistra. Ba co více, mimořádně dojde k zpřístupnění ochozu kaple,
takže si každý bude moci osobně vystoupat do míst, kam se běžně
nedostane. Z ochozu si lze dobře uvědomit Santiniho genialitu při
osvětlení celého prostoru jak okny v tamburu, tak i v patře.
Hra světel vynikne právě při večerním západu slunce. Zastavte
se u původních barokních varhan a zeptejte se pana varhaníka
na to, co vás zajímá! Varhany obecně jsou největším a mechanicky nejsložitějším hudebním nástrojem. Proto se také někdy označují za „královský nástroj“. Návštěvu lze zakončit procházkou v
zámeckém parku, který je od letošního roku veřejnosti přístupný
(byť prozatím s drobnými omezeními).
		
(Památník Panenské Břežany)
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Dopravní výchova ve školce Filipínek
Naše školka v rámci dopravní výchovy navštívila Farmu Hrádek
v Mratíně. Přijeli také žáčci z odloučeného pracoviště Čakovice. Pan Hrádek vyjel s traktory a valníkem, které děti mohly
podrobně prozkoumat, což jim velice vyhovovalo. Volantem si
zatočil každý z nich. Nechyběla také kontrola kol. K dětskému
bádání byl ještě k dispozici valník, jež sklidil překvapivě největší úspěch. Tímto bychom rádi poděkovali panu Hrádkovi a jeho
ženě za vstřícný krok pro naše zvídavé předškoláky. Děkujeme,
vždy se k Vám rádi vracíme!
					

MŠ Filipínek
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Rekonstrukce v Kostelecké ulici. Na chodníku i na silnici
Chodník v Kostelecké ulici volal po rekonstrukci už delší dobu.
„Opravovali jsem část chodníku v Kostelecké ulici, konkrétně
se jedná o úsek od kaple sv. Michaela Archanděla až k Líbeznické ulici. Současný stav chodníku byl velmi špatný, předchozí
stavební akce a kořeny stromů po čase vykonaly své,“ říká starosta obce Jiří Falek.
Opravy sice na pár dnů komplikovaly situaci chodcům, výsledek však stojí za to! „Předpokládali jsme, že se nám podaří zahrnout chodník do dotace, ale to je běh na dlouhou trať. Navíc
tu jsou složité majetkoprávní vztahy,“ doplňuje ještě starosta.
Kromě chodníku se v Kostelecké ulici opravovaly také poklopy
splaškové kanalizace a dešťové vpusti.
				

J. Jiráková

Stalo se před 100 lety
Před několika měsíci jsme si připomínali výročí 100
let od vzniku Československé republiky. Čím republika procházela a co se dělo v jejím počátku?
Nově vzniklá republiky potřebovala vlastní měnu.
Zákon číslo 84 z 25. února 1919 ustanovil platnou
měnu na jejím území, byla označena jako Koruna
československá a navazovala na název původní rakousko-uherské měny. Na československém území
nebyl žádný historický vztah k názvu koruna, takže
byly zvažovány názvy jako sokol, lev, groš atd. Nakonec zůstalo označení koruna se zkratkou Kč.
Po přijetí zákona se začala uskutečňovat první část
Rašínovy měnové reformy Byly uzavřeny státní
hranice a během první poloviny března 1919 rychle
staženy a okolkovány rakousko-uherské bankovky,
které byly postupně měněny za první československé státovky. Státovka je označení bankovky, kterou
nevydala Národní banka, neboť v době vzniku první
měny ještě neexistovala. První státovky byly vydány prostřednictvím Bankovního úřadu ministerstva
financí. Protože nově vzniklé Československo nedisponovalo žádným zlatem, vznikla československá
měna jako papírová nekrytá měna. Tisk státovek byl
jednoduchý s minimem ochranných prvků. Prvním
platidlem byla 100 korunová státovka z 15. dubna
1919, jejímž autorem (jakož i několika dalších) byl
malíř Alfons Mucha. Prvními mincemi byly 20 a 50
haléř. Jednokorunová státovka byla dána do oběhu
24. září 1919. Na rubu nesla uskupení symbolů všech
zemských částí republiky – Čech, Moravy, Slezska
a Slovenska. První korunová mince byla do oběhu
uvolněna v roce 1922.

Podle zdroje Národní Pokladnice s.r.o. a Internet
zpracovali kronikáři ZP a JJ.
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Kdy: 25.5.2019
v 17.hod
Kde: Mratínská
Sokolovna –
Kostelecká 19,
Mratín

PROMÍTÁNÍ FILMU

────
Filmem provází:
Vláďa Sojka
______

S KOMENTÁŘEM
A OCHUTNÁVKOU
!REZERVUJTE SI MÍSTO!

Co ochutnáte?
kombuča a
zázvorové pivo,
kváskový chléb,
kysaná zelenina,
miso polévka
________
Cena: 200 Kč
Délka programu:
cca 2,5 hod

25.5.2019
17:00

Počet míst
omezen!!!
Rezervace nutná na
lane.vyziva@gmail.com
nebo na 605 130 013
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