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Jak se vítají prázdniny!

vydání č. 122

Prázdniny! Už aby byly prázdniny! To
je každoroční přání dětí školou povinných. Aby poslední předprázdninové dny
příjemněji utekly, o to se snaží každoroční akce Vítání prázdnin, kterou uspořádal
Obecní úřad spolu s Agenturou pro Mratín. Vše se konalo ve sportovním areálu v
neděli 23. června od 14 hodin.
Pro děti byla připravena řada atrakcí. Jako každý rok přijel červený výletní
vláček, který celé odpoledne vozil děti,
jejich doprovod i ostatní zájemce po Mratíně a jeho okolí. O jízdy byl tradičně až
do 18. hodiny velký zájem. Na své si přišli děti všech věkových kategorií. Pro ty
menší byl k dispozici skákací hrad, který ani na chvilku nezahálel. Velký zájem
byl tradičně o malování na obličej. Děti
si předem vybraly podle obrázku a pak
trpělivě čekaly, až na ně dojde řada. Pro
starší děti byl připraven velký řetízkový
kolotoč. Další velmi žádanou atrakcí byl
autodrom. Samozřejmě všechny atrakce
pro děti byly zdarma. (více na str.2)

Kooperativa Cup popáté aneb Velký (nejen) fotbalový mejdan!

Kooperativa Cup popáté aneb Velký
(nejen) fotbalový mejdan!
Vzduchem létaly barevné konfety na
počest vítězného týmu, ale i těch ostatních. Areál mratínského fotbalového hřiště a oddechového parku byl plný. „Atmosféra byla naprosto luxusní, přestože nám
příliš nepřálo počasí,“ hodnotí Tomáš
Kalvach, člen výboru mratínského fotbalového klubu, pátý ročník fotbalového
turnaje Kooperativa Cup.
Jen si to představte! „Borová Lada,
Mratín a Chabry v jedné skupině a Střížkov, Obříství a Řež v té druhé. „My jsme
první skupinu vyhráli a ve finále jsme se
utkali s vítězem té druhé, což byl Střížkov,“ popisuje Kalvach. „Se Střížkovem
jsme nakonec padli a skončili druzí. Třetí
bylo Obříství, za které hraje i můj brácha.“
(více na str. 4)
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(pokra. ze str. 1 - Vítání prázdnin)
Menší děti bavil jejich oblíbený klaun
Fešák Pína se svou partnerkou. Měli pro
ně připraveny různé soutěže a jako odměny spousty dárečků. Některým dětem
chvilku trvalo, než se zapojily, jiné se naopak stále hlásily a chodily na pódium.
Co však zaujalo naprosto všechny?
Jednoznačně příjezd dobrovolných hasičů
z Kostelce nad Labem a Neratovic. Pastelově barevná pěna je každoročně pro děti
velký zážitek. Nakonec ještě osprchovat,
o to se také postarali hasiči.
K příjemně strávenému odpoledni
přispěly určitě i grilované dobroty, palačinky nebo cukrová vata. Počasí vyšlo na
jedničku a děti se vracely domů bohatší o
spoustu hezkých zážitků.
Jana Jiráková, kronikářka.

Triumf i modlitba v kostele. Mratínská stará garda se vytáhla na Slovensku

Na tomhle stadionu se obvykle odehrávají lité boje ženského nároďáku.
Slovenské fotbalistky mají své zázemí
mezi stadiony Interu a Slovanu Bratislava. V červnu ho ale propůjčily pro
klání starých gard. „To byla jízda,“ říká
Tomáš Kalvach, člen staré gardy Sparty Mratín. „Turnaje se zúčastnilo pět
týmů, z toho dva české a tři slovenské.
Jeden tým ale tvořil právě slovenský
ženský nároďák.“

A jak si mratínská garda vedla? „Přijeli, viděli, zvítězili,“ směje se Kalvach.
„Všechny zápasy jsme vyhráli, jen jednou remizovali. Proti slovenským holkám se nám hrálo složitě, člověk má
v hlavě zaryté, že nemůže naplno. Ale
musím říct, že hrály výborně.“
Mratínští fotbalisté pojali turnaj zodpovědně. „Vyjeli jsme v pátek ráno, hrálo
se v sobotu. Bydleli jsme v hotelu Bratislava v centru. Dokonce jsme zašli i

do kostela, abychom vyhráli,“ popisuje
Kalvach. „Za nás hráli Pavel Hrdinka,
Josef Fiala, Pavel Bárta, Lukáš Semerák, Tomáš Černý, Lukáš Vítek, Jaroslav Bílek a já.“
Kromě vítězství v turnaji si mratínští
odvezli i jedno individuální ocenění.
„Náš brankář byl vyhlášen nejlepším
gólmanem turnaje,“ líčí Kalvach. „Udělal ale hezké gesto a předal trofej gólmance slovenského nároďáku.“
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zdokumentovat. Proto je nutné nás zavolat ještě před opravou
či úklidem, abychom zjistili příčinu, místo havárie a vše zdokumentovali. Pokud nás majitel pozve několik dní po havárii, kdy
je vše uklizené, opravené či obložené dlažbou, nemůžeme uznat
nárok na odpuštění stočného.
Zápasíme ještě s jedním problémem. To jsou pozdní platby.
Víme, že nakonec každý zaplatí, protože máme právo po upozornění vodu vypnout. Jsou s tím ale starosti a náklady. Jediným
řešením je jednak vyměřit penále za pozdní platbu a zpoplatnit uzavření, a pak následné otevření ventilu na přívodu vody
do nemovitosti. Nerad bych to dělal. Myslel jsem, že tady na
vesnici jsme něco jako jedna velká rodina, že se známe, že v
případě finanční tísně jsme schopni občanovi vyjít vstříc. Jenže
těch případů začíná neúměrně přibývat a o finanční tísni to není.
No, uvidíme.
Jinak se nenudíme. Připravujeme výběrová řízení na obdržené
dotace, chystáme projekty na kočárovnu a zámeček. Je to docela
náročné.
V červnu se nám v době, kdy tráva rostla jako zběsilá, porouchaly po sobě oba sekací stroje. Začátkem července nám onemocněl
na krátký čas jeden pracovník a bylo to znát. Dodnes se z toho
ještě nevzpamatovali.
Dovolte, abych na závěr popřál dětem a školákům hezkou druhou polovinu prázdnin se spoustou zážitků a Vám dospělým
krásnou dovolenou s bezpečným návratem domů.

Vážení občané,
ještě před nedávnem jsme předposlední neděli v červnu vítali
prázdniny a najednou jsme už v jejich polovině. Program na
Vítání prázdnin jsme při¬pravovali půl roku dopředu, původně
jsme chtěli vítat prázdniny už v sobotu, ale nepodařilo se nám
na sobotní termín sehnat všechny atrakce. Ale oproti loňsku nám
vyšlo počasí. Přišlo plno návštěvníků a děti si atrakcí užily až
dost.
Žákům chodících do kostelecké školy začaly prázdniny o týden
dříve kvůli výstavbě rozšiřované budovy školy, kde se má instalovat rekuperační jednotka včetně rozvodů. Chvíli nám na webu
visel dopis z kostelecké školy od paní ředitelky, že výuka začne
v září o týden později, ale pak jsme dostali informaci, že to není
tak jisté, a proto jsme jej stáhli z webu. Rozhodnutí o tom, kdy
bude mít základní škola v Kostelci nad Labem začátek školního
roku 2019/2020, bude upřesněno v 32. týdnu, tj. od 5. do 9. srpna 2019. Informace o zahájení školního roku budou zveřejněny
na webových stránkách školy.
V květnu proběhlo odečítání stavu vodoměrů a v červnu byly
rozeslá¬ny faktury s vodným a stočným. Opět bylo několik
domácností, kterým unikala voda přes záchod či přes pojistný
ventil bojleru či kotle. Upozorňuji na to několikrát za rok, aby si
majitelé nemovitostí občas zkontrolovali vodoměr, zda se netočí, když jsou veškeré baterie či kohouty v domě zavřeny. Jinak
se to totiž zjistit nedá. Při takovém úniku se platí vodné i stočné
a jsou to nemalé částky, jde to i do deseti tisíců korun. Jedinou
výjimkou je prokazatelný únik vody při prasknutí potrubí, kdy
voda vyteče na zem mimo kanalizaci. Musí to ale náš pracovník

Mratín překročil
povolené maximum!
Týká se pitné vody

Mratín překročil povolené maximum!
Týká se pitné vody
Dovolím si tady opětovně uveřejnit
můj článek z minulého roku ve zkrácené
verzi, který se týkal problematiky pitné
vody. Kvůli suchu jsou stále další a další
obce nuceny vyhlašovat zákaz zalévání
zahrad a napouštění bazénů pitnou vodou.
Problémy mají hlavně menší obce napříč
celou republikou.
I v Mratíně hlásí řada občanů nedostatek vody ve studních. Co se týká obecního vodovodu, za loňský rok jsme bohužel
překročili povolené maximum. Žádáme
proto všechny majitele nemovitostí v
Mratíně, aby omezili zalévání zahrad a
nenapouštěli bazény pitnou vodou z obecního vodovodu. Děkujeme za respektování tohoto doporučení. Věřím, že obyvatelé jsou rozumní a přistoupí k tomuto
dočasnému omezení s pochopením.
Tady nejde o to, že někdo na to má
peníze. Tady je hlavní otázka, zda nám
večer poteče pitná voda nebo ne. Velice
neradi bychom přistoupili k celoplošnému zákazu zalévání a napouštění bazénů.
		
Ing. Jiří Falek		
		
starosta obce

				
				

Ing. Jiří Falek			
starosta obce

Vítání občánků
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 05.10.2019 od 14:00 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, žádáme s ohledem na
GDPR o vyplnění formuláře „Souhlas se zpracováním osobních
údajů“, který naleznete na stánkách www.mratin.cz . Formulář lze
předat popř. vyplnit osobně v kanceláři Obecního úřadu Mratín
pondělí až pátek od 8:00 h do 12:00 h a pondělí a středa ještě
od 17:00 h do 19:00 h, vyplněný formulář lze zaslat i e-mailem:
obce@mratin.cz.
Případné informace telefonicky OÚ Mratín: 326 981 973
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KNIHOVNA - OZNÁMENÍ
Oznamujeme občanům, že v pondělí 12. srpna bude z důvodu dovolené uzavřena místní knihovna.
(pokr. ze str. 1 - Kooperativa Cup...)
Celý den provázel fotbalovým svátkem moderátor Martin Hrdinka, nechyběly populární soobnosti. „Ceny předávali
herci Martin Dejdar a Josef Laufer,“ líčí
Kalvach. „O občerstvení se pak skvěle
staral Mirek Václavík. I to k tomu patří.“
Kooperativa Cup měl navíc společenský a především lidský přesah. Herec
Martin Dejdar si v Mratíně převzal šek v
hodnotě 15 150 korun pro nadaci Kapka
naděje. „Všichni ti, kteří do kasičky přispěli, se mohli na tento symbolický šek
podepsat,“ říká Kalvach. „A zábava po-

kračovala i v pozdním odpoledni až do
noci. Zahrála kapela Hwězdná pěchota,
nechyběla bohatá tombola. Byl to zkrátka
velký mejdan.“
Ten by se však neobešel bez sponzorů turnaje. „Tím hlavním je Kooperativa
a přispěli i další,“ vypočítává Kalvach.
„Velmi důležitý je pro nás i podíl obce
Mratín.“
Už teď si můžete do svých diářů zapsat datum šestého ročníku. „Konat se
bude 11.7. 2020,“ prozrazuje Kalvach. „A
chystáme novinky, chceme ho zase o kousek vylepšit.“

Pozn: Hlavní sponzor: KOOPERATIVA. Další sponzoři: Agentura
reklamy a sportu AGRS, JOMA, COBOLIS– pivovar Ládví, Autodoprava
GAIER, VARTA, FV PLAST. Děkujeme též obci MRATÍN.

Vyměňte si pohodlně vaši končící Opencard za Lítačku
Praha 10. července 2019 – Od konce podzimu letošního
roku dojde k postupnému úplnému ukončení platnosti karet
Opencard, na které již nebude možné v rámci regionálního
dopravního systému PID Lítačka v Praze a Středočeském
kraji cestovat. Všichni cestující, kteří ještě mají na staré
Opencard nahrané kupóny, si mohou kartu vyměnit již dnes
za Lítačku, a to zdarma a pohodlně na pár kliknutí na e-shopu pid.litacka.cz.

					
O PID Lítačce
Regionální dopravní systém hlavního města a Středočeského
kraje byl spuštěn v létě 2018. Dojíždějící ze středočeského regionu si mohou nově pohodlně nakoupit jízdné na jednom místě a
mít ho nahrané na jednom nosiči dle svého výběru, ať už se jedná o Lítačku, platební kartu, nebo In Kartu Českých drah. Cestující mají možnost kupovat dlouhodobé časové kupóny na měsíc
až rok buď v novém e-shopu Lítačky, nebo osobně na přepážce.
Díky nové technologii ukládání údajů o jízdném v online systému se kupóny aktivují automaticky po jejich zakoupení na webu
a již není nutné chodit kupón aktivovat k validátorům v metru.
Pasažérům, kteří preferují jednotlivé jízdenky před časovými kupóny, ulehčí cestování nová mobilní aplikace PID Lítačka.
V mobilu si mohou vyhledat aktuální dopravní spojení a ihned
zakoupit doporučenou jízdenku. Také si lze přes mobil zakoupit
více jízdenek a aktivovat je při nástupu do vozu.

Letošní rok bude v pražské hromadné dopravě a ve veřejné
dopravě ve Středočeském kraji ve znamení definitivního konce dopravní karty Opencard. Od začátku léta bude každý měsíc
postupně končit platnost asi 5000 kartám. Doporučujeme proto
všem cestujícím, aby využili možnost vyměnit si propadající
červenou kartu za Lítačku. Výměnu karty lze provést jednoduše
a zdarma na stránkách pid.litacka.cz a novou kartu si mohou cestující nechat doručit až domů, a to bez jediné návštěvy klientského centra Lítačky ve Škodově paláci či kontaktních prodejních
míst Dopravního podniku.
„Chceme cestujícím výměnu karet co nejvíce ulehčit, a proto
doporučujeme výměnu provést prostřednictvím internetu, kde
lze kartu vyměnit na pár kliknutí. Cestující tak nebudou muset
čekat ve frontě ve Škodově paláci, kde se standardně výměna
karet provádí,“ uvedl Michal Fišer, generální ředitel pražské
městské společnosti Operátor ICT, která má správu a provoz dopravní karty Lítačka na starosti.
Cestující v hlavním městě a ve Středočeském kraji si kromě karty Lítačka mohou své dlouhodobé časové kupóny nahrát
rovněž na bezkontaktní bankovní karty Visa a Mastercard či na
In Kartu Českých drah. V blízké době navíc přibude možnost
nahrát si dlouhodobé časové kupóny do mobilní aplikace PID
Lítačka a při cestování po Praze a Středočeském kraji se tak prokazovat pouze prostřednictvím obrazovky mobilního telefonu.
Vladimír Antonin Bláha				
Operátor ICT
			
mediahub@operatorict.cz
tel. 607 531 747 		
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UPOZORNĚNÍ NA ÚPLNOU UZAVÍRKU NÁJEZDU NA D10NA MLADOU
BOLESLAV NA EXITU 14 U STARÉ BOLESLAVI V DOBĚ 10.7.-14.10.2019

10.07. – 14.10.2019 dojde k přechodné úpravě silničního provozu na silnici II/101 v k.ú. Brandýs nad Labem a II/610 v k.ú.
Stará Boleslav z důvodu provádění opravy povrchu komunikace
D10, v rámci realizace stavby: „D10Hlavenec – Tuřice, oprava
povrchu PS“ a to úplné uzavření nájezdu na Mladou Boleslav
na exitu 14 u Staré Boleslavi a jako náhradní trasa bude, že se
vozidla napojí na dálnici D10 směr Praha na exitu 14 u Staré
Boleslavi, pojedou směr Praha a zde, na sjezdu na exitu 10 u

Záp, sjedou z dálnice, ze směru na Prahu a vrátí se na dálnici
D10 přes nájezd na tomto exitu a budou moci pokračovat směr
Mladá Boleslav. Po celou dobu prací, bude různě převáděn provoz v jízdních pruzích na D10 přechodným dopravním značením. Bližší etapizace není uvedena. Jedná se o akci ŘSD. Bližší
informace jsou i na Mapě dopravních omezení. Uvedená oprava
je akcí ŘSD.
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Mratínské maminky za podpory agentury APM a obce Mratín
vás srdečně zvou na pátý ročník

Mratínského

KNIHOBRANÍ
KDY: neděle 8. 9. 2019 od 15:00 do 16:30
KDE: Altánek v restauraci Na hřišti

Přineste knihy, časopisy a deskové hry,
které doma už nepotřebujete a kupte si za
symbolickou cenu jiné.

Veškeré
získané ﬁn
anční
prostředky
BUD

OU VĚNO
TJ Sokol M VÁNY
ratín.

Knihobrani.indd 1

04.07.19 15:58
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RESTAURACE

NA HŘIŠTI
VÁ S V Š E C H N Y Z V O U 3 1 . 8 . 2 0 1 9 N A

L ET NÍ

MEGA PÁRTY

3 in 1

aneb
JA K Ř Á DN Ě U KONČ I T P R Á ZDNI N Y
V E S P O R T O V N Í M A R E Á L U M R AT Í N

01
PRO
DĚTI

START
14:00 HOD
MODERUJE
A PROGRAMEM PROVEDE

DJ DINO

DISCIPLÍNY
1. NOŠENÍ VODY
2. ŘEZÁNÍ POLEN
3. JÍZDA S NALOŽENÝM KOLEČKEM
4. HOD KLÁDOU
5. EXOVÁNÍ PIVNÍHO TUPLÁKU
6. POJÍDÁNÍ CHLEBA SE SÁDLEM
7. ZATLOUKÁNÍ HŘEBÍKŮ
8. KOSENÍ TRÁVY
9. ŠTÍPÁNÍ DŘÍVÍ
10. VTLOUKÁNÍ KŮLU

03
DANCE
PARTY

14:00

DĚTSKÉ DISCO
+ SOUTĚŽ

14:40

TANEČNÍ VYSTOUPENÍ
K-DANCE COMPANY

15:00

DĚTSKÉ DISCO
+ SOUTĚŽ

15:40

VYSTOUPENÍ
AP AEROBIC
CLUB HOVORČOVICE

16:00

DĚTSKÉ DISCO
+ SOUTĚŽ

16:30

WESS BEATBOX
A LOOPING
EXHIBICE
/DOMINIK MRÁZ – HK/

17:00

DĚTSKÉ DISCO + SOUTĚŽ

18:00

LIVE SKUPINA
“THE SWAB“

19:00

KONEC DĚTSKÉ AKCE

02

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA
VESNICKÉHO DESETIBOJE.
5 členná družstva bez ohledu na pohlaví
z nichž každý zasáhne do boje, alespoň
v jedné disciplíně. Střídání aktérů
v jednotlivých disciplínách je zakázáno.
(Borci, kteří do soutěže nastoupí, ji musí
také dokončit.)
PŘIHLÁŠKY A REGISTRACE
e-mail : vaclavik.miro@seznam.cz

ZPÁTKY V ČASE
DO EURODANCE
80´- 90´ LET
VOL. 4
START – 20:00 HOD
VSTUPNÉ 70,- KČ

START
14:00 HOD
777803550 – Jana Václavíková
602494708 – Miroslav Václavík

Ty největší taneční hity z let 80´ a 90´
na jednom místě. Přijďte si již po čtvrté
zavzpomínat na ty nejlepší taneční hity, které
se umisťovali na předních příčkách světových
hitparád a zněli éterem v 80 a 90 létech
minulého století… Celým večerem vás provede
již známý DJ Dino, který vás rozhodně nenechá
sedět v koutě.
HUDBA, TANEC, SOUTĚŽE, ZÁBAVA…ANEB,
JAK ŘÁDNĚ UKONČIT PRÁZDNINY !!!

PARTNEŘI:

VESNICKÝ
DESETIBOJ

KONEC – 02:00 HOD
V případě nepříznivého
počasí se akce přesouvá
do Sokolovny Mratín.

SPOLEK BARÁČNÍKŮ
Agentura pro Mratín

