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Tradiční „Maškarní průvod“ v Mratíně
S

obotní den 14. března 2015 konala
Obec baráčníků v Mratíně „Maškarní
průvod“, který je po mnoho let lidovou tradicí
a součástí kulturního života na naší vesnici.
Po slavnostním zahájení, srdečném přivítání všech účastníků a předání klíče od bran
Mratína panem starostou se průvod vydal po
známé trase, která vede ulicemi naší vesnice.
Nechybělo koňské spřežení s vyzdobeným
povozem pro dechovou kapelu a velký počet
maskovaných účastníků s novými nápady a
tím i milým překvapením. Nedala se přehlédnout dvojice zdejších bezdomovců, kteří se ke
svému způsobu života hrdě hlásili, ani rodinka
vodníků od našeho rybníka, která tentokráte
přivezla na vozíku svůj malý přírůstek do průvodu ukázat.
Stejně jako každý rok tetičky napekly české
koláče a další sladké i slané pečivo, které je
vždy velmi žádáno. Pojízdný gril se tentokráte
pochlubil novou výzdobou, která byla pořízena i na další roky.
Ani chladné počasí dobrou náladu
a radost nepokazilo a místo jarního sluníčka
jsme si všichni dokonce užili i nepříjemné
kapky deště. Tradiční zakončení se konalo u
restaurace „Sokol“, kde byl zastřelen jeden z
medvědů a všemi účastníky oplakán.
Konšelstvo OB Mratín chce tímto
srdečně poděkovat všem maskovaný osobám
za nápaditou a veselou přehlídku i účinkování
v průvodu, všem spoluobčanům i hostům za
finanční podporu a účast při této společenské
akci. Tetičkám a sousedům za všechnu pomoc
při přípravě a organizaci maškarního reje.
Velké poděkování patří zastupitelům
OÚ Mratín a strážníkům Obecní policie Mratín za jejich příkladnou pomoc a zásluhu o bezpečnost všech účastníků průvodu.
Chceme Vám všem popřát krásné nadcházející jarní dny, hodně sluníčka a pohody, dobrou náladu a radost po celý rok.
		
Konšelstvo OB Mratín,
		
Beseová Marie – syndička
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Vážení občané,

poplatek za komunální odpad nebo psy, aby tak co nejdříve
učinili. Vyhnout se tak navýšení poplatku, který může obec
uplatnit při problémech při vymáhání.

blíží se 8. květen, kdy celý svět si bude připomínat 70.
výročí ukončení II. světové války. Většina z nás zná tehdejší
události naštěstí jen z vyprávění rodičů nebo doposud žijících
pamětníků. Nepočítáme v naší malé obci s nějakými oslavami,
to pořádají větší města v okolí. Největší oslavy pořádá město
Praha. Ale i my v Mratíně uctíme památku tohoto výročí položením květin u pomníku u rybníčku a to v 9:00 hodin.

Letos již v průběhu května dojde k odečtu stavu vodoměrů.
Bude chodit zaměstnanec Technických služeb Mratín, spol. s
r.o. pan Petr Svoboda a bude mít u sebe doklad – pověření
k odečtu vodoměrů pro ty obyvatele, kteří ho neznají. Bude
provádět nejen odečet, ale i také kontrolu zaplombování vodoměrů. Podle zákona majitel nemovitosti musí umožnit volný
přístup k vodoměru.
Vodoměr by neměl být zastaven nábytkem nebo jinými skladovanými předměty, a pokud je v zemní vodoměrné šachtě,
nesmí být potopen pod vodou. Pokud se tam nějaká dešťová
voda dostane, je majitel povinen vodu odčerpat.
								
			
Ing. Jiří Falek
			
starosta obce

V minulých Mratínovinách jsem Vás informoval o zateplení
obecního úřadu, které by mělo probíhat až do poloviny října.
V průběhu akce dojde k omezení parkování na bočním parkovišti, protože jednak se bude hloubit výkop až k základové
spáře, následně tam bude stát lešení. Bližší podrobnosti budou
v dalším čísle, neboť v této chvíli jsme teprve před podpisem
smlouvy o dílo s vítěznou firmou.
Upozorňuji ty obyvatele naší obce, kteří doposud neuhradili
Velké poděkování
Jsem jen jednou z kapek mratínského rybníka. Mratín miluji i
lidičky v něm. Ti starší mi připomínají krásné chvíle z mládí.
Které byly později ušpiněny komunistickou nadvládou. Dost
jsme si toho vytrpěli.
Jsem překvapena, že jste mi věnovali tolik času a krásných
slov. Ano, byla jsem na konci svých sil, ale mám tu druhého
syna a „fúru“ drobotiny. Jak se říká:“Když dá Pán Bůh a bude
zase lépe“.
Pane starosto, Renatko, Alenko, pane Sysle, Kristínko, Šárko
a celé milé osazenstvo MIG, vám všem srdečně děkuji za milé
a nevšední blahopřání k mým osmdesátinám.
Panu Novákovi skládám poklonu k jeho spisovatelské činnosti. Děkuji srdečně a celé jeho rodince přeji pevné zdraví a jen
vše dobré.
			

S láskou Olinka Veselá

Bojovali za osvobození vlasti z obce Mratín
Na západní frontě Otta Zvěřina a Jindřich Sedláček,na východní frontě František a Václav Bártlové.
Na Slovensku jako partyzán Karel Havlík.
Za odbojovou činnost byl vězněn Arnošt Skalický.
Je ráno 06,oohod.,5.května 1945.Oproti jindy hlášení
času v rozhlase se ozvalo,,je sechs hodin“.Ale dávno
před tímto hlášením tramvaje v Praze již jezdily se
zamalovanými německými nápisy,majitelé obchodů
nezůstali pozadu.
Do Mratína přišla zpráva,že v Praze vypuklo povstání
proti Němcům.
Tehdejší předseda obecního úřadu Václav Fiala nařídil organizování odboje.
Není smyslem tohoto článku popisovat účastníky a
způsob a velikost bojů.
Od té doby uplynulo 70 let.Je naší povinností vzpo-

menout na padlé za osvobození obce Mratín.
Květoslav Kabát,popraven 2.května 1942 v koncentračním táboře.
Rudolf Valenta,zraněn při přestřelce u bažantnice;tomuto zranění podlehl 9.května 1945.
Svoboda se nezískává zadarmo.Platí se nejvyšší hodnotou,lidským životem.
Mějme to všichni na paměti a děkujme stále těm,kteří
tuto cenu zaplatili.
Podle vlastní vzpomínky z Prahy a mratínských záznamů
		
Zdeněk Preller,kronikář obce.
V		
Mratíně 18.dubna 2015
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INZERCE
Prodam bazen Tampa, ten velky, kompletní vybaveni s pískovou filtraci,
schudkach k tomu. Cena dohodou.
Email: foto.mratin@gmail.com
Hana
Prodám Létající rybu, která je na dálkové ovládání, je schopna „plavat“ ve
vzduchu, otáčet se, stoupat a klesat.
Létající ryba je nejžádanější hračkou
v USA a Velké Británii. S touto létající rybou si užijete mnoho legrace a
zábavy. Je vhodná nejen pro dospělé.
Létající ryby se pohybují velmi ladně
v prostoru mácháním ocasu ze strany
na stranu.Hračku je možné opakovaně
nafukovat a vyfukovat K ovládání ryby
je zapotřebí 4 mikrotužkových AAA
baterií. Jedna patří do těla létající ryby,
ostatní do dálkového ovladače. létá až
12m. Na ovladači jsou 4 tlačítka – pro
ovládání nahoru, dolu, doleva a doprava. Zábava pro mladé i starší!s ploutvemi š 67 cm, v 95 cm, d 155cm bez š
45 cm, v 55 cm, d 120cm náplň: hélium
cena bez poštovného. Při vetším odběru
možnost slevy...cena za kus
603344456
prodám přenosná masažní lehátka velice stabilní - nosnost až 800 kg. Pohodlí
zaručuje 5,5 cm vrstva čalounění. béžové a černé. krátce používané cena 2000
za kus
603344456
Prodám sněžný kruh je vyrobený z mrazuvzdorného PVC a vydrží až do -30 stupňů
Celsia, lze ale využít i na letní dovádění.
Má dvě velmi praktická madla, čímž se
stává jízda na něm opravdu bezpečnou.
Po vyfouknutí je sněžný kruh velmi dobře skladný.Velká část velkých lyžařských
areálů v ČR nabízí speciální dráhy pro
jízdu na sněhovém kruhu. Pokud si přinesete vlastní kruh, platíte ve většině případů
pouze za lyžařský vlek, který vás vyveze
nahoru na kopec Ppři větším odběru možnost slevy..cena za kus 350
603344456

INZERCE Mrkev v zimě,
Prodám Létající rybu, která je na dálkové ovládání, je schopna „plavat“ ve
vzduchu, otáčet se, stoupat a klesat.
Létající ryba je nejžádanější hračkou
v USA a Velké Británii. S touto létající rybou si užijete mnoho legrace a
zábavy. Je vhodná nejen pro dospělé.
Létající ryby se pohybují velmi ladně
v prostoru mácháním ocasu ze strany
na stranu. Hračku je možné opakovaně
nafukovat a vyfukovat K ovládání ryby
je zapotřebí 4 mikrotužkových AAA
baterií. Jedna patří do těla létající ryby,
ostatní do dálkového ovladače. létá až
12m. Na ovladači jsou 4 tlačítka – pro
ovládání nahoru, dolu, doleva a doprava. Zábava pro mladé i starší!s ploutvemi š 67 cm, v 95 cm, d 155cm bez š
45 cm, v 55 cm, d 120cm náplň: hélium
cena bez poštovného. Při vetším odběru
možnost slevy... cena za kus 150
603344456

čáry v květnu

Psát upoutávku na pálení čarodějnic s vědomím toho, že ji budete číst až na prvního
máje, není lehký ani příjemný úkol. Dubnové
noviny ale nemohly vyjít dřív. Už jen proto,
že duben je měsíc žertů a jarních vtípků. Každý měsíc je to stejné. Čekám na příspěvky,
občas někoho trochu uháním, aby byly noviny v tiskárně kolem 20-tého. V dubnu ale
ne, duben je tu prostě od toho, aby si každý
užíval sluníčka, rozkvetlých zahrad a těšil se
z toho, že se blíží květen, nejkrásnější měsíc
v roce. No a my vám to čekání zpříjemníme
tím, že vám můžeme už v dubnových listech
napsat „hola, probuďte se, už je květen“.
Ale s těmi čarodějnicemi je to opravdu nepříjemné. Nu, pojďme na to... Na 30. duben
připravil Míra Václavík se svým inkvizičním
týmem po roce opět pálení čarodějnic. Bude
velká hranice, bude i malý buřtový táborák a
bude pochopitelně zapálen i gril a naraženo
dobré pití. Takže dorazte v hojném počtu, vyProdám úplně novou sadu letních pneu ženeme definitivně zimu z vesnice a konečně
BRIDGESTONE H/P 215/65 R16 98 se zase po zimě potkáme. No a jestli tento
H,včetně nových AL disků originál článek opravdu čtete až 1. května, tak neza(VW tiguan ..) cena 17 000.
pomeňte, že Míra to chystá každý rok, tedy i
603344456
ten příští. 			
(23)
Prodám letní alu pneu zn. FULDA,E- Program pro rok 2015:
co Control-originál škoda 175/65 R14
82T,vyvážená kola,rozteč 4x100,použi- 19:00 zapálení malého ohně (buřťáku)
ta 1 sezonu.Cena 8000kč za 4 pneu.
721304202
Velký oheň zapálíme po setmění
Nabízím venčení psů během dne, po od 20:00 hodin hraje kapela
12.té hodině. 80/hod. osobní zkušenost ROSOMÁK BAND
a láska ke psům. Tel. 604 358 148
Katka
Vstupné:
děti ZDARMA
Provádím pravidelný úklid domácností, dospělí 40,- Kč
žehlím v Mratíně. Tel. 720 620 086
				

Na 13. června pro nás všechny připravují
baráčníci velké překvapení. O co půjde,
se dozvíte již v příštích MratíNovinách.
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Angličtina pro nejmenší III.

s Vlaďkou

Last time when we left Lucky,
it was when they found the new
home. Like we said the last
time, the house was all blue
with the red roof and the big
chimney. The house was built at
the end of village Mratin. Next
to the house there was a very big forrest. Lucky liked that
forrest very much. He liked when he could run freely and
catch birds and butterflies. He also liked when he could pick
up mashrooms. Lucky was happy that their new home is so
close to to the forrest.
When Lucky, Mummy Dog and Daddy Dog came inside
of the house, they saw five people inside of the house. One
very tall person. “It must be
Daddy”, thought Lucky. Someone not so tall. “It must be
Mummy”, thought Lucky again. There also were three children. Two boys and one girl. The oldest boy was Paja. He
was 10 years old. The middle girl was Jaja. She was 8 years
old. The youngest boy was Pepik. He was 6 years old. Three
children looked like the stairs in the house. From the tallest
to the smallest one. Children’ s Mummy was Jana. She was
very nice and kind.
She loved her children very much. Daddy’ s name was
Radek. He was very friendly and funny. They all welcomed
the dog family and showed them the house. Do you know
where Lucky will sleep? You will see the next time.:-)

a chimney - komin
next to - vedle
a forrest - les
birds - ptaci
butterflies - motyli
pick up mushrooms - sbirat houby
tall - vysoky
youngest - nejmladsi
stairs - schody
friendly - pratelsky
funny - srandovni

Pozvánka ke zkouškám
znalosti hub v roce 2015
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem
v Praze ve spolupráci s Českou mykologickou společností
vyhlašuje na dny
21. května 2015 (čtvrtek) v 10.00 hodin
a
4. června 2015 (čtvrtek) v 10. 00 hodin
v zasedací místnosti budovy KHS Středočeského kraje se
sídlem v Praze, Dittrichova 17, Praha 2 (stanice Karlovo náměstí na trase metra B) zkoušky znalosti hub.
Osvědčení prokazující znalost hub je podmínkou pro uvádění volně rostoucích nebo pěstovaných jedlých hub na trh
nebo pro jejich používání k výrobě, je-li cílem této činnosti
prodej nebo další zpracování pro potravinářské účely. Zákon
č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve
znění pozdějších předpisů, v této souvislosti ve svém § 3
odst. 8 stanoví provozovateli potravinářského podniku povinnost mít osvědčení prokazující znalost hub, které vydávají orgány ochrany veřejného zdraví na základě úspěšného
složení zkoušky ze znalostí hub. Obdobnou povinnost stanoví § 24 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, i provozovateli potravinářského
podniku provozujícímu stravovací službu, který používá k
výrobě nebo přípravě pokrmů volně rostoucí nebo pěstované
jedlé houby z vlastního sběru nebo pěstování. Podrobnosti o zkoušce upravuje vyhláška č. 475/2002 Sb., kterou se
stanoví rozsah znalostí pro získání osvědčení prokazujícího
znalost hub, způsob zkoušek, jakož i náležitosti žádosti o
osvědčení, ve znění pozdějších předpisů (vyhláška o zkoušce znalosti hub).
Předpokladem pro získání osvědčení je úspěšné vykonání
zkoušky. Žadatel musí ve své písemné
žádosti o provedení zkoušky uvést tyto údaje:
a) jméno, příjmení, popř. titul, adresu místa trvalého pobytu,
datum a místo narození, číslo
občanského průkazu nebo cestovního pasu, jde-li o osobu s
povolením pobytu
b) dosažené vzdělání a jeho zaměření
c) délku a obsah dosavadní praxe na úseku sběru, třídění a
zpracování hub.
Formulář žádosti naleznete na webových stránkách Krajské
hygienické stanice Středočeského kraje
se sídlem v Praze - www.khsstc.cz .
Přihlásit se může pouze osoba zletilá, zdravotně způsobilá k
této činnosti, mající trvalé bydliště ve
Středočeském kraji. V případně ustanoveného odpovědného
zástupce právnické osoby, která je
výrobcem, prodejcem, nebo dovozcem, musí být sídlo
právnické osoby ve Středočeském kraji.
Bližší informace zájemci získají na webových stránkách
www.khsstc.cz.
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ZÁVOD HORSKÝCH KOL
KDY: NEDĚLE 24. 5. 2015 KDE: AREÁL ZA OBCÍ KLÍČANY SMĚR BÁŠŤ (ZA SKLADY K+B EXPERT)

ZÁROVEŇ JAKO MISTROVSTVÍ MAS NAD PRAHOU
DĚTSKÉ KATEGORIE (SOUČÁST SPINFIT DĚTSKÉHO MTB CUPU)
PREZENTACE OD 8.00 HOD., START POSTUPNĚ OD 10.00 HOD.
ODRÁŽEDLA, BOBÍCI A BOBICE – 2011 A MLADŠÍ
PŘEDŽÁCI A PŘEDŽÁKYNĚ - 2009 AŽ 2010 • ŽÁCI 1, ŽÁKYNĚ 1 - 2007 AŽ 2008
ŽÁCI 2, ŽÁKYNĚ 2 - 2005 AŽ 2006 • MLADŠÍ ŽÁCI, ŽÁKYNĚ - 2003 AŽ 2004
STARŠÍ ŽÁCI, ŽÁKYNĚ - 2001 AŽ 2002 • KADETI, KADETKY - 1999 AŽ 2000
HLAVNÍ ZÁVOD (SOUČÁST SERIÁLU ZÁVODŮ MTB UAC)
JUNIOŘI, JUNIORKY, ŽENY, MUŽI A VETERÁNI NAD 40 LET
PREZENTACE 13.00-14.00 HOD., START V 15.00 HOD.
UNIKÁTNÍ MISTROVSKÉ DRESY PRO VÍTĚZE MISTROVSTVÍ MAS
POHÁRY PRO PRVNÍ TŘI V DĚTSKÝCH KATEGORIÍCH
DÁREK PRO VŠECHNY ÚČASTNÍKY MISTROVSTVÍ MAS
PŘIHLÁŠENÉ DO 15. 4. 2015

POŘADATEL ZÁVO
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