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Mratínský fotbalový potěr si podmanil Podzimní ligu turnajů

To byl ale fotbalový podzim! Fotbalový klub Sparta Mratín vzal otěže do
vlastních rukou a uspořádal „Podzimní ligu turnajů 2019“ pro kategorii
mini přípravka ročníků 2013 a mladší. V září a říjnu proběhly na mratínském hřišti hned čtyři turnaje těch nejmladších. „A tři z nich vyhráli malí
mratínští fotbalisté,“ raduje se Lukáš Zelenka, šéftrenér mládeže Sparty
Mratín, který si zároveň vzal po křídla právě ty nejmenší. „Tyhle turnaje
budou pokračovat i na jaře. Znovu půjde o čtyři akce pro 8-10 týmů.“

Základna mratínských fotbalistů se utěšeně rozrůstá. Je největší, co kdy
byla. Hřiště je v zápřahu pět dnů v týdnu. „Plus samozřejmě některé víkendové dny. Areál je zkrátka naplno vytížený,“ líčí Zelenka, jenž kdysi
válel například i v barvách pražské Sparty nebo belgického Anderlechtu.
„Nasadili jsme laťku vysoko a chceme ji za každou cenu udržet a dál se
rozvíjet. Rádi bychom, aby se trenéři vzdělávali. A chtěli bychom ještě
extra trenéra ke gólmanům.“
(pokračování na str. 4)

Zdeněk Preller, první kluk, který se narodil
v nové benešovské nemocnici, se dožívá 90 let

Tímto rozhovorem se vám pokusím přiblížit jeho život a působení v Mratíně. Krásného výročí se dožívá ve více než dobré
fyzické, ale hlavně i psychické kondici. Žije obklopen moderními technologiemi a stále se zajímá jak o dění v naší obci, tak i o
dění celospolečenské.
Dne 24. 11 1929 se pan Zdeněk Preller narodil. Stalo se tak
v neděli, v nově postavené nemocnici v Benešově u Prahy a
přivítali ho tam jako úplně prvního narozeného chlapce. S rodiči
bydlel ve Vlašimi. Otec byl zaměstnán u ČSD jako strojvedoucí
a potom byl přeložen do Prahy. Ze tříletého Zdeňka se tak stal
Pražák.
Zdeňku, jak se tvůj život odvíjel dál?
Samozřejmě jsem se jako kluk sportoval, fotbal a tenis jsem hrál
opravdu rád. Divadlo ale byla moje velká láska, tomu jsem se
hodně věnoval. Už v mých 9 letech jsem se stal členem dětského
souboru v Praze Záběhlicích a jako dospělý jsem se zúčastnil se
záběhlickým souborem 2x přehlídky amatérských divadelních
souborů v Hronově. Absolvoval jsem i kurzy pro režii a školení
pro amatérské pracovníky v divadlech.
A tvůj profesní život?
Pracoval jsem v letech 1957 – 1962 v televizi jako osvětlovač a
po stranických prověrkách jsem musel skončit. Pak jsem nastoupil do Plastimatu Měšice, kde jsem byl úředníkem až do svého
odchodu do důchodu v roce 1989.
(pokračování na str. 2)

(pokračování ze str. 1 - Zdeněk Preller, rozhovor)
Kdy a jak ses vůbec objevil v Mratíně?
Nějaký rok po vojně jsem byl povolán na vojenské cvičení do
Kostelce nad Labem. To bylo v roce 1958. Seznámil jsem se tam
s Karlem Nedvědem, který v té době pracoval v JZD v Mratíně.
Se svou manželkou měl pronajatý malý byt v bývalém Balounově statku (dnešní školička Filipínek). Vzal jsem Karla sebou do
televize, aby viděl, jak se natáčí. Na oplátku on mě pozval do
Mratína na taneční zábavu. Už cestou autobusem z Prahy jsem
pokukoval po jedné slečně, líbila se mi. Jaké bylo moje překvapení, když na zábavě v Mratíně se svým tatínkem seděla v šatně
a prodávala vstupenky. Přemlouval jsem ji, aby si šla se mnou
zatančit. Šla se tedy domů převléknout. Tak jsem se poznal se
svou budoucí manželkou, v roce 1960 jsme se vzali.

MratíNoviny

Díky tobě je v mnoha tisících fotografiích zaznamenán vývoj
v Mratíně prakticky od r. 1960. To je dlouho před tím, než jsi
se stal kronikářem a v dokumentaci jsi pokračoval.
To je pravda, kronikářem jsem se stal v roce 1989 a byl jsem jím
celých 28 let, tedy do roku 2017. V tu dobu byla v Mratíně kronika vedená několik let p. Funfálkem a pak ještě zápisky od p. Kabáta. Předchozí kroniky se nedochovaly, o jejich osudu není nic
známo. Nejen fotografiemi a zápisy jsem do kroniky přispíval,
shromáždil jsem spoustu archivního materiálu ze všech oblastí
života v Mratíně.

Ze hry Příliš štědrý večer, rok 1966

Ze hry Faust, Markéta, služka a já, rok 1964

V Mratíně mělo divadlo velkou tradici. Trvalo dlouho, než
ses také zapojil?
Ale vůbec ne, v tu dobu vedl mratínský soubor pan Antonín Halbich st., shodou okolností strýc mé ženy a nabídl mi roli, později
mi přenechal i režii. Od té doby jsem v souboru hrál, režíroval a
staral se o vše, co bylo potřeba.
V některých letech byla jedna až dvě premiéry ročně, někdy byly
i tři. V období let 1961 – 1966 se soubor účastnil okresní soutěže
amatérských divadel. V roce 1963 obsadil 3. místo za provedení
hry „Sklenka krétského vína“ a za cenu ve výši 600,- Kč byla
pořízena nová opona.
Celé roky tě prakticky nebylo možné spatřit bez fotoaparátu, ten k tobě ostatně patří stále.
Fotografování je můj téměř celoživotní koníček od roku 1957
dosud. Do roku 2008 jsem fotografoval černobíle, celé zpracování i výrobu vývojek jsem si dělal sám. Potom jsem přešel na
barvu. Můžu říci, že fotografování mě stále hodně baví.

A co tvé fotografie, měli je možnost občané vůbec někdy vidět?
Ale samozřejmě, že ano. V minulosti jsem byl spoluautorem
knihy „Povodí Mratínského potoka“ a u příležitostí jejího vydání byla uspořádána výstava fotografií v Praze Třeboradicích.
U příležitosti oslav „625 let Mratína“ v roce 1997 jsem vytvořil
brožuru a pohlednici. Pro připomenutí úspěchů mratínského divadla jsem před několika lety uspořádal ve foyeru Sokolovny
výstavu fotografií z uváděných her.
Tvé působení v obci jako zastupitele?
Od roku 1990 jsem byl zvolen zastupitelem a dvě volební období jsem se angažoval pro práci OÚ v Mratíně. Bylo to v době,
kdy obec procházela vývojem a modernizací ve všech oblastech.
Zdeňku, děkuji a přeji Ti za sebe i za naše čtenáře ještě hodně
krásných let ve zdraví.
			
Jana Jiráková, kronikářka
(Pozn.: Celá redakce MratíNovin, od šéfredaktora až po editory, grafiky i obchodní oddělení se připojuje s gratulací. Zdeněk
Preller naše noviny vždy velmi podporoval a spoustu článků
osobně napsal.)

Lampionový průvod 2019
28. října 2019 u příležitosti státního svátku „Den vzniku samostatného Československého státu“ uspořádala Obec Mratín ve
spolupráci s Agenturou pro Mratín tradiční lampionový průvod.
Zakončen byl, tak jako obvykle, slavnostním ohňostrojem.
				
J. Jiráková, kronikářka
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Vážení občané,

na zhotovitele cyklostezky.
V minulém vydání novin vyšel inzerát na hlavní účetní Obecního úřadu. Sešlo se překvapivě šest nabídek, výsledek ale bude
znám až po redakční uzávěrce.

kvapem se blíží závěr roku a s ním i celá řada akcí, na které se
všichni, a to nejen z Mratína, těšíme. Poslední listopadovou sobotu (30.11.2019, začíná advent) se bude konat tradiční jarmark
spojený s již 13. ročníkem „Mistrovství ČR v přípravě bramborového salátu Vitana Cup 2019“. O den později, v neděli 1.
prosince, vás zveme na „Rozsvícení vánočního stromu“. Dětem chceme udělat radost čokoládovým adventním kalendářem
a dospělým sklenkou svařeného vína. Obě akce najdete na samostatných pozvánkách. Prosinec bude plný akcí, jen tedy heslovitě - Mikuláš, „Mratínská polední“ spojená s rozdáváním Betlémského světla a každoroční zpívání sester Laňkových. Přesné
termíny budou v příštím prosincovém vydání Mratínovin.

Sbíráme podklady pro výpočet vodného a stočného na rok
2020, bohužel se nám zvedají všechny vstupy, takže i my budeme navyšovat cenu. Totéž se týká i odpadů. O kolik se ceny
zvýší, bude známo za měsíc.
Jenom pro vysvětlení. Ceny si nemůžeme libovolně zvyšovat
podle svého uvážení, jsou zákonem regulovány a vždy se jedná
o to, zda příjmy od občanů budou odpovídat ceně od dodavatelů,
nebo do jaké výše bude obec tu kterou komoditu dotovat. Obec
na tom nikdy nemá zisk. Každé zvýšení cen je pro každého nepříjemné, ale inflace bohužel roste. Je vždy dilema, zda chybějící peníze do vyrovnané ceny (výdaje = příjmy) rozpustíme do
ceny, nebo jak píši výše, budeme dotovat. Obec nedostane žádné
peníze navíc, musí je někde vzít. Většinou se omezí investice
nebo oddálí opravy.

Co se událo a čím se zabýváme
V říjnu jsme oslavili 101. výročí vzniku České republiky lampionovým průvodem a ohňostrojem.
Byl dokončen malý kousek chodníku v Kostelecké ulici, čímž
došlo ke spojení chodníku k bývalému cukrovaru s chodníkem
od úřadu. Největším problémem tohoto úseku bylo odvodnění,
museli jsme zasáhnout i do přilehlých úseků kvůli spádu. V příštím roce plánujeme dokončit výměnu původních dlaždic až k
Obecnímu úřadu a totéž na protější straně Kostelecké ulice mezi
ulicemi Dlouhá a Spojovací.

Uvedu příklad. Pro rok 2019 jsme změnili systém odpadů a
pro část obyvatel to byl finanční nárůst. Dokonce na nás přišla
stížnost „pro nelidské podmínky“ s žádostí vyhlášku zrušit. Skoro dva měsíce nás prověřovalo ministerstvo, vše jsme doložili,
vše bylo v pořádku. A pokud se podívám na předběžný výsledek,
neboť letošní rok není ukončen, odhaduji, že obec bude prodělávat na odpadech cca 150 tisíc korun.
A obdobné je to u vodného a stočného. Dotovat versus snížit
peníze na výstavbu nových chodníků, opravu zámečku, či nedej
bože příspěvky sportovním a společenským organizacím. To určitě ne, v žádném případě nechceme, aby děti a mládež přišly o
své aktivity.
Domnívám se, že každý by si měl svoji potřebu zaplatit
sám, popř. přijmout taková opatření, která mu sníží náklady. Takový příklad špatného hospodaření občanů se projevuje
zejména u separovaného odpadu, kde je situace stále stejná. Některým občanům třídění nic neříká, do kontejnerů vhazují odpady, které tam nepatří, nebo zejména u papíru jsou to objemné
nerozložené krabice, které předčasně zaplní kontejner. Pak odvážíme pouze „vzduch“. A každý výsyp platíme bez ohledu na
naplněnost kontejneru.
Parkování aut v zimním období
Byli bychom rádi, aby toto období bylo stejné jako zimy
předchozí, protože ušetříme na zimní údržbě. Ale ani v tomto
případě se nevyhneme mírnému poprašku či menší vrstvě, která bude potřeba odklidit. Proto tímto apelujeme na občany, aby
svá vozidla parkovali na svých pozemcích a uvolnili průjezd
na komunikaci pro pluh. Totéž platí pro majitele aut v Brandýské ulici u bytových domů, aby při parkování nepřečnívali na
chodník. Pak totiž neprojede technika, s kterou odklízíme sníh z
chodníků. Místní komunikace se jen pluhují, solí se pouze hlavní komunikace.

dříve a nyní

Svoz rostlinného odpadu v bionádobách v listopadu končí, poslední svoz je v pondělí 25. listopadu 2019. Od prosince,
kdy přecházíme na zimní provoz, je i nadále každou neděli od
9:00 do 10:00 hodin otevřen sběrný dvůr, kde mohou mratínští
občané bioodpad či ostatní odpad zdarma odložit.

Proběhlo výběrové řízení na revitalizaci zeleně na bývalé
cukrovarské vlečce, vybraná firma Lesáček s.r.o. zahájila kácecí
práce začátkem listopadu s ukončením do konce roku, aby byl
prostor připraven pro výstavbu cyklostezky. Ta bude zahájena
v prvním čtvrtletí r. 2020 – jakmile počasí dovolí. Vše se kácet
nebude, celá řada stromů a keřů zůstane. Projekt navíc počítá u
nově zbudované cyklostezky s vysazením několika desítek nových stromů a keřů. V současné době je v běhu výběrové řízení
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Ing. Jiří Falek
starosta obce
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POZVÁNKA
Zveme především všechny děti, ale i jejich rodiče a ostatní
občany obce na akci pořádanou Obecním úřadem Mratín
a Agenturou pro Mratín

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
která se koná v neděli 1. prosince 2019 v 18.00 hodin
ve sportovním areálu za Restaurací U hřiště.
Před vlastním rozsvícením vystoupí se svým programem děti z
Mateřské školy Mratín a koledy zazpívá místní pěvecký spolek Meluzína.
Prosím, auta nechte doma, udělejte si pěknou procházku.
Tradiční občerstvení zajistí pan Miroslav Václavík.
Ing. Jiří Falek
starosta obce

Bc. Zdeněk Novák
Agentura pro Mratín

Obecní úřad Mratín vyhlásil výběrové řízení
na obsazení nové funkce úředníka, resp. referenta správy majetku. Více informací na radnici nebo na www.mratin.cz

Odhalujeme tvář druhého předsedy
letošní poroty Vitana Majonéza Cup

(pokračování ze str. 1 - Mratínský fotbalový potěr)
V Mratíně se momentálně učí fotbalové dovednosti 72 dětí a v
příštím roce jich minimálně více než deset přibude. „Jsme rádi,
že se nám hlásí nové a nové děti. Navíc v dnešní době, kdy mají
na výběr nespočet sportů a jejich pozornost si berou taky digitální
technologie,“ uvažuje Zelenka. „Trénujeme i během celé zimy.
Takže vlastně máme takový celoroční nábor. Rádi přivítáme nové
děti i trenéry mládeže.“
Je jasné, že bez financí a podpory obce by nic takového nebylo možné. „Na nich to stojí a padá. Proto moc děkujeme všem
sponzorům a také obci Mratín a panu starostovi. Bez nich by to
opravdu nešlo,“ netají se Zelenka. „Díky obci máme super základ
v podobě tohoto překrásného areálu.“
I díky fotbalu vesnice žije. „Vždyť kdo se může pyšnit tím, že se
tu jen na dětský turnaj sejde na 200 dospělých diváků,“ uzavírá
Zelenka.
Fotbal v Mratíně není jen o dětech. Místní A mužstvo se pere o
body v 3A třídě. „Pomýšlíme výš, rádi bychom si vykopali Okresní přebor,“ odtajňuje plány Zelenka. Aktivní je v Mratíně také
stará garda.
				
MaK

Pozn. red.: Tomáši, ještě jednou mi pošleš tolik log a s novinama
končím. Jak to mám všechno srovnat?
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Do redakce docházejí denně desítky dopisů a telegramů (v
jednom případě to byl dokonce balík do ruky) s dotazem, kdo
bude letošní VIP osobností, která usedne do poroty Vitana Majonéza Cup. Oznamujeme tímto, že druhým předsedou poroty
bude známý novinář a spisovatel Josef Klíma. A už nepište!

MratíNoviny

9.11. se v mratínské sokolovně se opět prohýbali parkety pod
nohama návštěvníků, tentokrát z řad rockového a metalového
světa.
V poslední době se mratínská sokolovna setkává se poměrně
velkými úspěchy. Přes úspěšné akce pro děti a poslední disko
párty ve stylu 80 - 90 let pod patronem DJ DINA, kdy do sokolovny zavítalo cca na 150 tanečníků a tanečnic, jsme nyní měli
tu čest přivítat profíky z metalové branže, kterých bylo na 150.
Před nedávnem nás totiž oslovil hlavní organizátor turné skupiny BLOOD BROTHERS, která je vysoce ceněna jak hudebními odborníky, tak i fanoušky HEAVY METALU a ne jen pro
svou dokonale zvládnutou techniku hraní, ale i perfektní zpěv.

Umění této ukrajinské skupiny ocenil i samotný Nicko McBrain,
bubeník a vůdčí osobnost samotných Iron Maiden. Právě díky
Martinovi Novákovi z agentury VIP Art Company a členům T.J.
Sokol Mratín se mohla tato akce uskutečnit u nás v Mratíně.
A výsledek ? Naprosto luxusní a kvalitní zázemí, perfektní
technika, ozvučení, osvětlení s profesionálními zvukaři. Kapela
BLOOD BROTHERS hrála fenomenálně, kdy by jste nepoznali
rozdíl od originálu.
Pevně věříme, že pro všechny návštěvníky to byl zážitek jako
pro naší skromnou mratínskou sokolovnu.
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T.J. Sokol Mratín
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To není soutěž o největší počet mratínských jmen v jednom článku.
To je realita zdejších karatistů!

V neděli 10. listopadu se konalo II. Mistrovství světa dětí WBKA
v největší brněnské hale, do Prahy putuje jeden mistrovský titul
a další 3 cenné medaile!
O víkendu vycestoval pražský tým složen ze 13-ti závodníků
do brněnské DRFG haly, kde se v sobotu konalo Mistrovství
Evropy WTKF, kde se účastnili pouze závodníci od kadetských
kategorii a výše (14+). Pražský klub reprezentovala pouze Anna
Stará, která sice na svém prvním velkém startu medaili nezískala, ale mohla tak okusit atmosféru tohoto prestižního turnaje a
nasbírat spoustu zkušeností do dalších let.

to nejdůležitější. Závodník se nespokojí s žádným jiným umís-

těním, než je medailová pozice. Nicméně naši závodníci podali
skvělé výkony za které se rozhodně nemusejí stydět a důležité
nejsou medaile, ale zkušenosti, které si z turnaje odnesou. Ne
vždy je člověk spokojen, důležité je nepolevit, ale naopak….a
úspěch se zaručeně dostaví. Šampionem se nenarodíš, šampionem se staneš! Ještě jednou bych chtěl všem trenérům poděkovat,
kteří se podíleli na přípravě závodníků a také hlavně všem rodičům, kteří nás podporují a jsou pro nás obrovským „motorem“.
Obrovský díky patří našim „dobrovolníkům“, kteří pomáhali s
organizací akce a dohlíželi na hladký průběh soutěže. Nesmírně
si vážím vašeho přístupu, bez vás by to nešlo! Dále bych chtěl
poděkovat za podporu firmám Hayashi, Original-store, Oxylife,
RP-Security a TJ Kovo. Nesmíme opomenout Českou asociaci
tradičního karate, bez které by žádná taková událost neproběhla
a děkujeme za možnost reprezentovat Českou republiku.“ řekl
hlavní trenér klubu Jakub Štěpán

V neděli od 9:00 pak začalo II. Mistrovství světa dětí WBKA,
kde startovalo více než 1200 závodníků z Polska, Ukrajiny,
Ruska, Litvy, Německa, Rakouska, USA, Argentiny, Moldávie,
Izraele, Slovinska, Uzbekistánu a samozřejmě České republiky.
Pražské centrum karate reprezentovalo 12 závodníků a 3 trenéři.
Hlavní trenér Jakub Štěpán byl tentokrát v roli rozhodčího.
Nejcennější medaili získala Lucie Karlová, která vybojovala v
disciplíně kumite (zápas) zlatou medaili a aby toho nebylo málo,

přidala k ní ještě stříbrnou za kata (sestava). Další stříbro přidal
Vojtěch Kareš, který se probojoval v kumite do finále, kde bohužel podlehl polskému závodníkovi. A poslední medaili přidal
Denis Vaněček, který svou bronzovou medailí z kata přispěl k
dalšímu ocenění do sbírky pražského klubu. Bohužel některým
našim závodníkům medaile utekla, byť jen o kousíček, ale hlavu
vzhůru, poučíme se z chyb a příště to bude zase o trochu lepší.
Další reprezentanti našeho klubu: Viktorie Pelcová, Brigita Bačová, Patrik Bačo, Jakub Kareš, Adam Zvoníček, Tereza Suchá,
Patrik Odolan, Antonín Krybus a Elena Nünning.
„Jsem nesmírně hrdý na všechny naše reprezentanty. Moc si vážím jejich reprezentaci našeho klubu a jde vidět, že se neztratíme
i mezi těmi nejlepšími. Nezapomínejme však, že medaile není
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