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O tom, že se v létě stane chovatelem exotického ptactva, neměl ještě na jaře Miroslav Bukovský ani tušení. Vše změnila
jedna letní sobota. „Vnučka Sába vyhrála v tombole 2 lahve
slivovice“, začíná poněkud mlhavě rozplétat místostarosta svůj
letní příběh.
Červencový Kooperativa Cup 2019 byl zábavný od dopoledních fotbalových zápasů až po večerní taneční zábavu. Tombola, která se během toho dne losovala, obsahovala samozřejmě i
několik kuriózních cen. Tu zřejmě nejkurióznější přitom vyhrál
návštěvník, jehož jméno nezveřejníme, protože by mohl přijít do
řečí. On totiž svou výhru ochotně vyměnil s malou Sábou za již
zmíněné dvě lahve slivovice. A co bylo tou kuriozitou fotbalového dne? Roční samec páva modrého. (pokračování na str. 2)

Mistrovství ČR v přípravě bramborového salátu se blíží

Letošní brambory jsou na světě, je na čase chystat s nimi tu
pravou vánoční zábavu. A že se české domácnosti shodují na
tom, že nejlepší způsob používání brambor je v salátu, nikoho
nepřekvapí. Zatímco během léta je bramborový salát v mnoha
rodinách na blacklistu, v zimě si na něj při nákupu vepřové
kotlety rádi vzpomeneme. A ať už ho děláme na jakýkoliv způsob, jedno je jisté, protiváha jeho jemně nakyslých a nasládlých chutí je spolu s vůní tím nejlepší balancem k smaženému
řízku, případně pečenému drůbežímu masu. Stačí si tuto kombinaci vybavit, rozpomenout se a garantuji vám, že do minuty
se začnete kolem sebe rozhlížet, co všechno vám k okamžité
přípravě chybí.
30. listopadu bude v Mratíně opět slaven svátek bramborového salátu v podobě 13. ročníku oficiálního Mistrovství ČR v
jeho přípravě. Opět se zde sjedou týmy z celé republiky, aby ve
dvou kategoriích rozhodly o tom, jaký salát je pro letošní rok
tím nejlepším a aby si jeho autoři odnesli mistrovský titul. Celá
salátová soutěž, nakolik je sama vizuálně nebývale atraktivní a
člověk by se na přípravu tolika salátových variací vydržel dívat
celé dny, se stává součástí staročeského jarmarku. A to je teprve
podívaná. Lidé drží svařáky, jsou v družném rozhovoru se svými sousedy, přáteli, známými. Nakupují si více či méně důležité
vánoční relikvie, různé pochoutky i nesmysly, jsou potěšeni tím,
koho všechno po roce opět potkali. K tomu hraje Viktor loutkové
divadlo, potulná kapela z Vysočiny hraje jarmareční cajdáky a
všem je jasné, že je tu opět advent.
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(Starost jménem Oskar - pokračování ze str. 1 )
„Když jsme si šli druhý den na hřiště páva vyzvednout, tak
nám uletěl na strom,“ líčí dramatičtější část celého příběhu novopečený chovatel. V korunách mratínských stromů a ve zdejších zahradách strávil pestrobarevný letec, který dostal jméno
Oskar, celý týden. Spatřen byl ve všech mratínských koutech a
oblastech. Tu se objevil u hejna slepic rychtáře Jiřího Melichara,
jindy zase pyšně kráčel ulicemi mezi domky u cukrovaru. Nakonec přistál na dvoře Radka Vítka, který mu duchapřítomně otevřel dveře zahradního domku, do kterého dlouhoocasý krasavec
vlezl, aby tak byl lapen.
Miroslavu Bukovskému začala nová životní etapa. Pod tlakem
ptákova cestovatelského temperamentu byl nucen téměř okamžitě vybudovat oplocený výběh a vystavit menší rezidenci, za
kterou by se nemusel stydět ani Metrostav. Tepelně izolovaný
bungalov velikosti garsoniéry vybavil chovatelskými potřebami
a začal řešit nový problém. „Dočetl jsem se, že páv potřebuje
společnost. Jinak bude využívat každou příležitost k tomu, aby
si ji sám našel a opět uletí,“ vysvětluje již zasvěceně majitel indického národního symbolu. „Musel jsem mu koupit paví slečnu, což nebylo úplně jednoduché. Před dvěma týdny jsem ji ale

dovezl. Jmenuje se Luisa. Teď si na sebe zvykají, za pár týdnů
už budou moci být volně na zahradě,“ uzavírá velmi zajímavou
kauzu majitel exotického páru. A jelikož jsou pávi typičtí svým
hlasitým tokáním, myslím, že o Oskarovi ještě uslyšíme :-)
-zn

(Mistrovství se blíží - pokračování ze str. 1)
Letos máme jedno zahraniční překvapení. V čele poroty usedne Švýcarský velvyslanec Dominik Furgler. Pro nás jsou to první krůčky za hranice republiky, kam se s naším mistrovstvím
chystáme, pro váženého pana Furglera první krůčky k žaludečním potížím, protože netrénovaného jedince mohou desítky salátových vzorků zaskočit. Každopádně pana velvyslance řádně
proškolíme, protože, stejně jako on, i my chceme švýcarsko-české vztahy utužovat, nikoliv rozvracet. Každopádně se návštěv-

níci jarmarku mohou kromě setkání se sympatickým politikem
těšit i na švýcarský stánek, který bude prezentovat zejména tamní gastro kulturu.
Tak tedy nezbývá, než pozvat mratínské občany, ale i jejich
nemratínské příbuzné a známé 30. istopadu do Mratína. Bude
zde tradičně velmi mile a vánočně.
(zn)

OÚ Mratín hledá účetní
místo výkonu práce: Mratín
pracovní poměr na dobu neurčitou
pracovní úvazek: 40 hodin/týden, popř. možnost nižšího úvazku dohodou
platové zařazení: 9. platová třída dle nař. vlády č. 341/2017
Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
termín nástupu: dle dohody, nejlépe od 01.01.2020
charakteristika vykonávané práce: samostatné a komplexní
vedení účetnictví účetní jednotky, koordinace účtování o stavu, pohybu a rozdílu majetku a závazků, o nákladech a výnosech, o výdajích a příjmech a o výsledku hospodaření včetně
sestavování účetní závěrky a její zveřejňování, vedení účetních knih
Předpoklady
vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní
zkouškou
státní občanství ČR, případně cizí státní občan s trvalým pobytem na území ČR,
starší 18 let, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost,
znalost českého jazyka
Požadavky:
praxe v oblasti účetnictví obce vítána
uživatelská znalost práce na PC
znalost účetního software pro obec vítána
flexibilita, spolehlivost
odborná způsobilost výhodou
(pozn.red. Text byl z redakčních důvodů zkrácen, plné znění nabídky
najdete na www.mratin.cz)
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Vážení občané,
léto nám skončilo a podzim spíš připomíná aprílové počasí.

• V současné době probíhá rekonstrukce části chodníků v
Kostelecké ulici, kde nebyl zpevněný vjezd na pole, dokončeno
má být do 31.10.2019.
• V sobotu 5.10.2019 jsme v kapli sv. Michaela Archanděla
přivítali nové občánky naší obce.

Co se událo:
• Ve čtvrtek 26. září 2019 jsme spolu s dětmi z Mateřské školky odhalili dřevěné sochy VODNÍKA, ZVONIČKY a ZAKLETÉ VÍLY.
• V sobotu 5.10.2019 jsme v kapli sv. Michaela Archanděla
přivítali nové občánky naší obce.
• Proběhlo výběrové řízení na haly pro „Centrum pro opětovné použití výrobků“.
• Máme projekt na revitalizaci zeleně na bývalé vlečce, kde
povede cyklostezka do Měšic. Na cyklostezku se připravuje výběrové řízení na dodavatele.
• Pustili jsme se do projektu rekonstrukce KOČÁROVNY a
budovy ZÁMEČKU.

A co nás čeká:
V pondělí 28.října 2019 na státní svátek Den vzniku samostatného československého státu pořádá obec Mratín ve spolupráci s Agenturou pro Mratín lampionový průvod, který bude
zakončen slavnostním ohňostrojem viz. samostatná pozvánka.
				
				

Ing. Jiří Falek
starosta obce

POZVÁNKA
V pondělí 28. října 2019 Obec Mratín ve spolupráci s Agenturou pro Mratín
pořádá u příležitosti státního svátku
„Den vzniku samostatného československého státu“ tradiční

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD
Sraz je v 18:00 hodin v ulici U Hřiště za sokolským hřištěm a po projití místními ulicemi bude průvod směrován do Zámecké zahrady, kde bude celá
akce zakončena slavnostním ohňostrojem. Zveme všechny děti i dospělé,
lampiony nutno mít vlastní.

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, Dominant všechny barvy,
Green Shell-typu Araukana. Stáří 14- 19 týdnů, cena 159 -209,- Kč/ ks.
Prodej: 30.10. 2019
Mratín – u restau. Sokol – 15.05 hod
Výkup králičích kožek- cena dle poptávky. Info :Po-Pá 9.00-16.00hod ,
tel. 601 576 270, 728 605 840,www.drubezcervenyhradek.cz
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Druhý život statného jasanu
Na počátku byl jasan. Krásně rostlý, košatý, prostě ztepilý. Už
se asi nedopátráme, kdo ho tenkrát zasadil. Ve sportovním areálu
rostl celé roky, ale všechno má svůj konec. Jasan začal prosychat, až nakonec zcela odumřel. Bylo nebezpečí, že by mohla
některá jeho větev spadnout a někoho v lepším případě „jen“
zranit. Proto bylo třeba neprodleně jednat. Jasan po zimě padl,
ale dřeva z něho bylo požehnaně. Co s ním?
Již podruhé jsme kontaktovali sochaře pana Jana Švadlenku, ten
vypracoval návrhy a po výběru už nic nebránilo tomu, aby se
pod jeho rukama začaly rodit tři dřevěné sochy, které určitě při-
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spějí k tomu, aby to u nás v Mratíně bylo ještě hezčí. Jak se díla
podařila, posuďte sami. Ke každému přidáváme krátký příběh.
Tak vznikl Vodník, který má své místo, kde jinde, než u rybníčka
na návsi. Kousek dál máme zbrusu novou Zvoničku a ve sportovním areálu byla ustavena Zakletá. Sochy byly odhaleny za
účasti jejich autora p. Švadlenky, dětí z mateřské školy a ostatních návštěvníků, kteří si tuto ojedinělou událost nenechali ujít.
Celou akci uváděl pan starosta Ing. Jiří Falek.
Text Jana Jiráková, foto Ing. J. Falek a J. Jiráková.

Vítání občánků 2019

Narození děťátka je velká událost v každé rodině a
vítání nových občánků má v naší obci již svou tradici. Vždyť u tohoto obřadu se často sejdou mimo
rodičů a sourozenců i prarodiče a ostatní příbuzní.
V letošním roce proběhlo slavnostní přivítání nov ý c h o b č á n k ů v s o b o t u 1 2 . ř í j n a v k a p l i s v. M i c h a e l a
Archanděla. Zdraví a štěstí všem a ať se té drobotině
v naší obci líbí!
		
Te x t a f o t o M i c h a e l a H r i c i k o v á .
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Zakletá

Byla – žila víla Tea. Měla čtyři sestry. Všechny byly provdané
a Tea věděla, že teď je řada na ní. Měla si vzít Hejkala, nejváženější strašidlo lesa, ale to ona nechtěla. Utekla do lesa. Chtěla
si nechat sňatek projít hlavou, ale narazila na prince Kaspiana,
který se měl také ženit nedobrovolně. Kaspian a Tea se do sebe
zamilovali. Byla to láska na první pohled.
Princ se rozhodl představit svou milovanou rodičům, ale královně se víla nelíbila. Nebyla urozená a pro svého syna chtěla
matka jen to nejlepší. Byla zděšena, když zjistila, že si tu rozcuchanou rusalku z lesa chce princ vzít.

Zajela tedy k čarodějnici, která jí dala růži. Ta růže byla začarovaná. V den, kdy se chystal princ požádat vílu o ruku, mu královna růži dala. Princ byl rád, že matka pochopila, co k Tee cítí.
Když Tee podával růži a chystal se zeptat, zda si ho vezme, začala víla trpět bolestmi a začala se měnit na jasanovou sochu.
Princ nevěděl co dělat, ale napadlo ho zkusit polibek z pravé
lásky, tak, jak to v pohádkách bývá, ale nezabralo to. Srdce víly
bylo umlčeno jasanovým dřevem, které ani žár lásky nezapálil.
Natálka Kováčová, 9. třída.

Zvonička splněných přání
K čemu slouží zvonička? No přece ke zvonění, to ví každý. Tohle ale není jen tak ledajaká zvonička, to je zvonička splněných
přání. Že je to legrace?
Není. Zvoneček v ní je totiž kouzelný a když na něj někdo
zazvoní a bude si něco moc a moc přát, jeho přání se mu určitě
splní.
Musí proto ale ještě něco udělat. Musí být hodný, doma pomáhat
rodičům, nezlobit a neodmlouvat. A nezlobit sourozence, tedy
pokud je má, pomáhat jim a neprat se s nimi. Ani ve školce nebo
ve škole nezlobit a hezky se učit. A včas si dělat úkoly.
Když tohle všechno děti splní, jejich přání se jim určitě brzy
vyplní.
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O vodníku Jasánkovi

foto a text: Jana Jiráková

V některých rybnících žije Vodník. V tom našem, mratínském,
samozřejmě také. Je už hodně starý, je mu už více jak 460 let, ale
je hodný, nikdy nikoho neutopil, nevystrašil, naopak se vždycky
snažil lidem pomáhat.
Myslíte, že v našem rybníčku je tak málo vody, že tu vodník být
nemůže? Je to ale jinak. To je velké tajemství. Na dně rybníčka je totiž velký placatý kámen a ten když se odsune, objeví se
vchod do vodníkovi říše. Tam je ale hloubka, moc a moc vody
a těch ryb!
Vodník Jasánek se nestará jen o tento malý rybníček, ale o všechny rybníky, které u nás v Mratíně máme, ale i o potoky a strouhy,
aby v nich bylo všechno v pořádku, aby voda pěkně tekla a hlav-

ně aby u nás nebyly povodně. Zatím to vždycky dobře ohlídal.
Na své obhlídky chodí ale jen v noci, proto ho tady ještě nikdo
nikdy neviděl. Vlastně to tak není. Viděl ho jen pan sochař, ten
totiž vidí věci, které my nevidíme, dobře si jeho podobu zapamatoval a udělal ho ze dřeva, aby ho mohly vidět děti a vůbec
všichni, kteří půjdou okolo.
Musíme se ale k vodníku Jasánkovi dobře chovat. Na jeho sochu
se jen dívat, určitě ji nikdo nebude ničit, to by se pak vodník
Jasánek v rybníčku hodně zlobil. Také nebudeme do vody házet
kameny a ani žádné jiné odpadky, přece víte, že se to nedělá.
To by bylo moc špatné a vodník Jasánek by se na nás mohl navždycky rozhněvat.

S radostí zveřejňujeme poděkování manželů Hájkových
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Režie: Václav Hrasko

hrají

Divadelní soubor MiG Mratín

VRÁTILA SE
JEDNOU V
NOCI
naposledy uvede divadelní hru :

Manuel
Dan Štěpanovič
Dolly
Linda Nachtigalová
Fanny
Šárka Smíšková
Anibal
Jiří Krobot
Julio
Václav Hrasko
Salo
Vítek Pilař
Perla
Eva Svobodová
Chere
Míša Bubelová
Chirino
Pavel Hrádek
Technika
Nápověda
Scéna

Alan Azaar
Eva Pilařová
Jana Vodová

Autor: Eduardo Rovner
Brilantně napsaná komedie úspěšně obletěla celý svět a dočkala se
mnoha prestižních ocenění.
Starý mládenec Manuel pravidelně chodí ke hrobu své maminky,
povídá si s ní a každý týden jí vypráví, co nového se mu přihodilo.
Skutečnost si lehce přibarvuje, některé věci raději zamlčí, jenom aby
se matce jevil v lepším světle. Když jí jednoho dne oznámí, že se
konečně chystá oženit, očekává ho po návratu domů neuvěřitelné
překvapení.

KDY
sobota 2.11.2019

KDE
Sokolovna Mratín
Kostelecká 19,Mratín

OD

Jeho matka Fanny po deseti letech „odpočinku v pokoji“ vstane z
hrobu, aby na situaci osobně dohlédla a nevěstu si proklepla.
Energická žena se tak znovu začne plést do života svého dospělého
syna. Protože maminky jsou tu od toho, aby svým dětem pomáhaly
ukazovat správnou cestu.

18.00 h

VSTUPNÉ
100,- Kč
Představení není určeno pro děti
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