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Dlouhé čekání a pak vítězství! Mratínští fotbalisté ovládli turnaj mini přípravek

V

íce než dvě dekády dlouhé čekání, ale vyplatilo se! „Fotbalový turnaj pro děti narozené 2013 a mladší jsme tu
opravdu tak dlouho neměli,“ říká Tomáš Kalvach, člen výboru
mratínské Sparty. „A naši nejmenší ho navíc vyhráli,“ pochvaluje si.
Turnaje pod názvem „Podzimní liga turnajů 2019“ se 7. září
zúčastnily čtyři týmy – kromě Mratína ještě Neratovice, Nová
Ves a Třeboradice. Hrálo se systémem každý s každým a dvoukolově. „Za celý turnaj jsme navíc dostali jen jediný gól, náš
gólman Michal Brož byl vyhlášen nejlepším brankářem turnaje.
Adam Homolka dal zase celkem 21 gólů,“ líčí Kalvach. „Na zápasy jsme delegovali i dva profi rozhodčí, takže to mělo úroveň.“
Ani turnaj pro nejmenší by se neobešel bez přispění fotbalových nadšenců. „Na fotbalovou výbavu nám vydatně přispěl pan
Jan Weigl a tímto bychom mu rádi poděkovali,“ říká Kalvach.
Mratínská Sparta přijímá děti všech věkových kategorií. Na
trénink pod vedením zkušených trenérů se mohou přijít podívat
vždy v úterý a ve čtvrtek, a to v průběhu celého podzimu.
Stará garda i Áčko

P

Také mratínská stará garda vstupuje do nové sezony, a hned
dvěma domácími duely. „S Řeží a potom s Dolními Chabry,“
nechal se slyšet Kalvach. „Naše Áčko už má pak svou soutěž
rozehranou.“
Více o fotbalovém klubu Sparta Mratín na
(MaK)				
www.spartamratin.cz.

Loučení s prázdninami

rázdniny tradičně utekly jako voda a než děti zahájí školu,
je na místě se s prázdninami, jak se sluší a patří, rozloučit.
Příležitost k tomu byla 31. 8. 2019 ve sportovním areálu Mratín.
Víte, co je 3v1? To jsou 3 akce, které se konaly během jediného dne.

největší taneční hity z let 80. a 90. Celým večerem prováděl ji
zmíněný DJ Dino.
K celkové atmosféře přispěly dobroty z grilu, tradičně na takovýchto akcích připravované. Díky všem, kteří se na organizaci a
celkovém provedení podíleli.
Text a foto Michaela Hriciková (další foto na str. 2)

Mratínští milovníci historie
navštívili Bechyni

Odpolední Program pro děti zahájila diskotéka. Moderoval
DJ Dino. Pro děti se pořádaly různé soutěže, jako např. skákání v
pytli. Protože bylo horké počasí, děti měly možnost se ochladit
probíháním v rozstřikovačích s vodou. Dále si měly možnost poslechnout si beatbox v podání Dominika Mráze. K příjemnému
odpoledni přispělo i taneční vystoupení.
Souběžně probíhal Vesnický desetiboj, kterého se ale letos zúčastnily pouze 3 týmy. Soutěžilo se v těchto disciplínách: nošení
vody, řezání polen, jízda s naloženým kolečkem, hod kládou,
exování pivního tupláku, pojídání chleba se sádlem, zatloukání
hřebíků, kosení trávy, štípání dříví a vtloukání kůlu.
Po ukončení akcí určených především dětem si přišli na své
i dospělí. Ti se mohli zúčastnit Dance party, kde je čekaly ty

(foto a text J. Jiráková)
V letošním roce si to skupina milovníků historie a zajímavostí
ČR zamířila do Jižních Čech. Vše se událo první sobotu v měsíci září, tj. 7. 9. 2018. Meteorologové na tento den zrovna krásné počasí nepředpovídali a vyšlo jim to. To nám však náladu
nemohlo pokazit. V 7 hodin ráno jsme nastoupili v Mratíně do
přistaveného autobusu a vydali se na cestu. První zastávkou byla
Bechyně. Město proslulé historií a věhlasnou keramickou školou. Čekala nás prohlídka zámku.
				
(pokračování na str. 2)

(Mratínští milovníci historie navštívili Bechyni - pokračování ze str. 1)

Vznikl přestavbou původního hradu ze 13. století za majitele
Přemysla Otakara II a největšího stavebního rozmachu se dočkal v době, kdy ho vlastnili Rožmberkové, což bylo v 15. a 16.
století, hlavně ve druhé polovině 16. století, kdy byl v majetku
Petra Voka. Prohlédli jsme si reprezentační i soukromé pokoje,
obzvláště krásný je svatební sál Rožmberků s krásnou figurální
výmalbou. V průběhu dalších století byl zámek dál modernizován, byly k němu přistavovány další budovy jako pivovar, jízdárna, sýpka a byl založen empírový park.

Po prohlídce zámku následovala hodinová prohlídka historického centra s průvodkyní. Počasí se naštěstí umoudřilo a tak deštníky a pláštěnky mohly zůstat v batohu. Klášter v Bechyni byl
založen ve 13. století, po husitském dobývání zanikl a byl znovu
obnoven v 15. století. Stojí na ostrohu nad řekou Lužnicí a je od
něho krásná vyhlídka na oblouk mostu zvaný Duha. Ten byl vybudován k 10. výročí založení Československé republiky v roce
1928 a v té době měl několik prvenství. Používá se pro silniční
i železniční dopravu.
Nutno ještě připomenout, že organizátoři zájezdu měli šťastnou
ruku i při výběru restauračního zařízení. V Protivínce bylo útulno a jak se říká „obsluha vzorná a ceny mírné“. A ještě k tomu v
těsném sousedství byla velmi příjemná cukrárna…
Dalším bodem zájezdu byla Krokodýlí ZOO Protivín. Je to pře-
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devším ochranářská organizace, která rozmnožuje kriticky ohrožené druhy krokodýlů. Jsou vytvořené skupiny krokodýlů, aligátorů, kajmanů a gaviálů a ze sedmi kriticky ohrožených druhů
jsou již u šesti druhů zaznamenány pravidelné úspěšné odchovy.
Záměrem ZOO je vystavovat všech 25 známých druhů, v současnosti jich je v Protivíně k vidění 24 druhů. Nejsou to žádní
drobečkové, jsou to většinou opravdu obrovská zvířata, která
budí jen zdání klidného, pomalého tvora, líně se povalujícího.
Opak je ovšem pravdou. Mají obrovskou sílu jak v čelistech,
smrtelný je také úder ocasem. Dokážou také bleskově vyskočit z
vody (např. při krmení) několik metrů vysoko.
Vybrané skupiny nebo páry jsou chovány ve velkých nádržích,
které přecházejí v písková kladiště, kde samice kladou vejce. Ta
pak jsou odebírána (ve většině případů) a přechovávána do vylíhnutí v inkubátorech. Výsledek odchovu je tak jistější. Některá
samice ale nedovolí zásah chovatele a pak je nutné se spolehnout
na její péči.
Protivínská ZOO se stala členem evropských záchovných programů, konkrétně plemenných knih Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií ( ESB EAZA) pro pět druhů krokodýlů
a odchovaná zvířata nacházejí své další působiště v rámci těchto

programů.A jaké je v ZOO prostředí? Stálá teplota je 30 stupňů
Celsia a 90 % vlhkost vzduchu. Prohlídka v délce 90 minut je
tak pro všechny návštěvníky dost náročná, ale každopádně je to
mimořádný zážitek, který určitě stojí za to.
Na závěr mi nezbývá než poděkovat organizátorům této akce za
krásně prožitý den a také za příspěvek na autobus.

Loučení s prázdninami
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Na jiném místě novin upozorňujeme na povinné čipování psů.
V sobotu 5. října 2019 proběhne v kapli sv. Michaela Archanděla „Vítání nových občánků Mratína“.
V současné době jsou sochy – „Vodník“, „Zvonička“ a „Zakletá“ - z jasanu, který stál ve sportovním areálu hotové, probíhají poslední úpravy a připravují se základy pro jejich umístění.
První dvě sochy budou stát u rybníčka, třetí socha „Zakletá“
bude stát v zahradě sportovního areálu. Jejich uvedení do života Mratína plánujeme na přelom měsíce září nebo října, přesný
termín určíme podle počasí a vyhlásíme jej rozhlasem. Máme
představu, že by to bylo v některý pracovní den před polednem
a sochy by odhalily děti Mateřské školky, které z nich budou mít
největší radost.
V neděli proběhl ve sportovním areálu pod vedením paní Vlaďky Řeháčkové 5. ročník Mratínského knihobraní, kde výtěžek
ve výši 3.950,- Kč bude věnován TJ Sokol Mratín na podporu
sportovních aktivit.
				
Ing. Jiří Falek			
								
				
starosta obce

Vážení občané,
tak máme letní prázdniny za sebou. Věřím, že všichni se vrátili zdrávi, v pořádku a dostatečně odpočinutí. Uteklo to jako
voda i když celé léto v Mratíně skoro nepršelo. Teprve v druhé
polovině srpna párkrát sprchlo, že se zazelenala spálená tráva,
ale na spodní vody to nemělo vliv. Bylo to zase znát na spotřebě
pitné vody.
Co se přes prázdniny událo. Na srpnovém zastupitelstvu byl
schválen nový územní plán obce, který pro stavebníky, investory
či developery stanovuje nové podmínky. Zastupitelstvo opět řešilo nedostatek pitné vody. Byla ustavena komise, která navrhne
na jedné straně opatření, aby nedocházelo k plýtvání pitné vody
(zalévání zahrad, napouštění bazénů). Na druhé straně se bude
zabývat zajištěním většího objemu pro obec ať už zvýšením dodávek ze strany VKM, a.s. či z jiného zdroje. V každém případě
bude potřeba nový velkokapacitní vodojem. Získané informace
budeme průběžně zveřejňovat.
Poslední srpnovou sobotu proběhla v režii TJ Sokol „Letní
megapárty 3 in 1 aneb jak řádně ukončit prázdniny“, současně proběhl „Vesnický desetiboj“, vše ve spolupráci s ostatními
spolky v Mratíně. Všichni zúčastnění se výborně bavili, počasí
vyšlo.

Tak už nebudeme klopýtat
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
opravila ke konci července boule na chodníku přes
Mratínský potok ve Služské ulici. Závada byla nahlášena na podzim r. 2018, ale vzhledem k blížící se zimě
byla oprava z technologických důvodů naplánována a
provedena v letních měsících r. 2019. (JF)
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DIVADLO KOUZEL PAVLA
KOŽÍŠKA
V LÍBEZNICÍCH
PŘIJME BRIGÁDNÍKY

YOnca_PsychoSomatické pohybové kurzy
pro dospívající a dospělé
Jednoduché, srozumitelné a účinné cvičení
pro obnovení zdravých pohybů,
správného držení těla a vyladění psychiky

OBSLUHA ZRCADLOVÉHO LABYRINTU
Pracovní doba: soboty a neděle, státní svátky a školní prázdniny od 10:45 do 17:30 hodin. Možnost pracovat každý
den nebo domluvit termíny, které by zájemci vyhovovali.
Odměna je 100 Kč / hodina.

Máte-li obtíže a bolesti, potíže s nadváhou
či projevy stárnutí, depresi, stres nebo se prostě jen necítíte
dobře - pak je ten správný čas najít si chvilku pro sebe
A pokud potíže nemáte, přijďte také, abyste je neměli :)

JEVIŠTNÍ TECHNIK
Jevištní technik na přípravu divadelních rekvizit a dekorací
na představení Magická esa, které se hraje 1x měsíčně, vždy
v sobotu odpoledne. Pracovní doba 10:30 – 16:15 hodin.
Odměna 1.000 Kč za představení. Termíny představení
najdete na www.divadlokouzel.cz.

Cviky jsou nenáročné, v klidném tempu. Neusilují o výkon,
nýbrž o změnu nevyhovujících pohybových stereotypů a
blokací na přirozený zdravý způsob hýbání. Učí naslouchat
svému tělu, používat ho efektivním a laskavým způsobem
a harmonizuje psychiku.
Získané dovednosti minimalizují opotřebovávání organismu,
ukládání stresu a sebedestrukci.
Kurz se skládá z 8mi lekcí v týdenních intervalech,
délka lekce je 75´.
Setkání probíhají ve skupinkách, vhodné je teplejší
pohodlné oblečení. Účast pouze na celém kurzu.

OBSLUHA NA PARKOVIŠTĚ ZA DIVADLEM
Jedná se o hodinu a čtvrt o víkendech odpoledne před
každým představením (vyjma představení pro školy).
Odměna 200 Kč. Termíny všech představení najdete na
www.divadlokouzel.cz.
Vhodné pro studenta/tku nebo čiperného důchodce z Líbeznic a okolí.

NOVĚ kurzy v LÍBEZNICÍCH
Sportovní hala Na Chrupavce

DALŠÍ INFORMACE A KONTAKT:
602 207 630 nebo reditel@divadlokouzel.cz

Lektorka : Yanna /Jana Vančurová - www.yaguara.cz
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Středa

X

X

Pátek

Neděle

9:30 - 11:30
REZERVACE
MŠ MRATÍN

X

Úterý

Čtvrtek

10:00 - 11:00
REZERVACE
MATEŘSKÁ ŠKOLA Filipínek

X

X

X

X

X

(od 24.9.2019
ukázková hodina)

s Andělky

(pro děti 3 - 4 let)

14:45 - 15:30
Rytmika a tanečky

X

X

X

X

15:00 - 16:00
REZERVACE
MATEŘSKÁ ŠKOLA Filipínek
(sportovní kroužek pro
MŠ pí. Šístková)

(od 24.9.2019
ukázková hodina)

s Andělky

(pro děti 5 - 6 let)

15:45 - 16:30
Rytmika a tanečky

16:00 - 17:00
REZERVACE
SPARTA MRATÍN
(zimní období)

X

V případě dotazů volejte na t.č. 737 271 473
K d y ž s p o r t o v a t , t a k s n á m i.
Sport je pro nás zábava, nikoliv hon za vítězstvím.

X

s Jakubem

(od 13.9.2019)

(od 13.9.2019)

17:30 - 18:30
KARATE

pro pokročilé
(pro děti i dospělé)

s Jakubem

(od 10.9.2019)

s Jakubem

pro pokročilé
(pro děti i dospělé)

18:30 - 19:30
KARATE

(od 9.9.2019)

s Blankou

(pro ženy)

19:00 - 20:00
KRUHOVÝ TRÉNINK

17:30 - 19:00
Parkour kroužek pro děti
s trenéry ze ZOHIR
(aktuálně v jednání)

pro začátečníky
(pro děti i dospělé)

16:30 - 17:30
KARATE

16:00 - 17:30
REZERVACE
SPARTA MRATÍN
(zimní období)

(od 11.9.2019)

s K-Dance Company

s K-Dance Company
(od 11.9.2019)

18:00 - 19:00
STREET DANCE JUNIOŘI
(10 - 14 let)

(od 10.9.2019)

s Jakubem

pro začátečníky
(pro děti i dospělé)

17:30 - 18:30
KARATE

(od 9.9.2019)

s Mílou

(pro děti od 7 do 10 let)

18:00 - 19:00
Všestrannost

17:00 - 18:00
STREET DANCE DĚTI
( 7 - 10 let)

(od 24.9.2019
ukázková hodina)

s Andělky

(pro děti 6 - 10 let)

PŘ
E
SU
NU
TO

16:35 - 17:20
Taneční škola
Funky moderní tanečky

(od 9.9.2019)

s Mílou

(pro děti od 4 do 6 let)

PŘ
ES U
NU
TO
AV
ÍC

17:00 - 18:00
Všestrannost

VI
N
X

X

NO

LEK
CE
N

PŘ
E
SU
NU
TO

KA

(od 9.9.2019)

s Blankou

X

X

19:30 - 21:30
DIVADLO

(od 17.9.2019)

(od 6.10.2019)

s Katkou a Martinem

(pro dospělé)

19:00 - 20:15
Taneční kurz

(od 4.10.2019)

s Katkou a Martinem

(pro dospělé)

20:00 - 21:15
Taneční kurz

(od 5.9.2019)

(od 1.10.2019)

s Katkou a Martinem

(pro ženy)

21:00 - 22:00
Sólo ženy – latina

(od 30.9.2019)

s Katkou a Martinem

(pro dospělé)

21:00 - 22:15
Taneční kurz

19:00 - 22:00
Stolní tenis

PŘ
ES U
NU
TO
19:30 - 21.00
JOGA
(pro dospělé)
s Jasmou

(pro ženy a muže)

20:00 - 21:00
Kickbox aerobik

A
VIN
K
NO
A
VIN
K
NO
A
VIN
K
NO
A
VIN
K
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