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Turnaj starých gard Mratín’Cup 2015

Horní řada zleva: Rečný Pavel, Procházka Marek, Kareš Jaroslav, Melounek Petr, Kvasnička Aleš, Klipec Tomáš, Brož Martin, Kalvach Tomáš, Charvát Václav,
Zolman Viktor,Spodní řada zleva: Semerák Lukáš, Vítek Lukáš, Beneš Jan, Hluchá Martin, Vočadlo Libor. Ležící: Kapitán mužstva – Fiala Josef

D

ne 11. 7. 2015 se za krásného slunečného počasí konal
na perfektně připraveném mratínském fotbalovém hřišti
turnaj starých gard „Mratín‘Cup 2015“, kterého se zúčastnila 4
kvalitní mužstva. Hrálo se spravedlivým systémem, každý s každým, dvakrát třicet minut. Věková hranice byla stanovena na 35
let a více, proto klobouk dolů před každým, kdo toto vražedné
tempo vydržel. Přestože někteří hráči již dávno dovršili šedesátku, dokázali odehrát všechna tři náročná utkání.
Opravdovým zpestřením turnaje byla aktivní účast fotbalového internacionála Ladislava Vízka a bývalého prvoligového hráče
Jaroslava Škody, který v dresu FK Siad Most odehrál 21 utkání v
naší nejvyšší fotbalové soutěži. Celý turnaj proběhl v pohodové
náladě bez sebemenších problémů, a především pak bez zranění,
proto byl opravdovým zážitkem jak pro diváky, tak i pro hráče
samotné. Vítězem turnaje se stala SG Chabry, která si společně s
cenami za vítězství domů odvezla i putovní pohár, druhé místo obsadila SG Řež. Bronz zůstal po statečných výkonech v domácích
kabinách. Pomyslnou bramborovou medaili si domů odvezla SG
Tišice. Při vyhlašování výsledků obdržel každý tým kromě cen i
společnou fotografii všech zúčastněných mužstev jako památku
na I. ročník konání tohoto turnaje. (pokračování na str. 2)
Dne 15. 8. 2015 se SG Mratín účastní turnaje v Nové Vsi,
kde se bude snažit o co nejlepší výsledek a rozšíří tím svou
sbírku fotbalových úspěchů.

Fotbalové legendy v Mratíně

Fotbalový internacionál Ladislav Vízek reprezentoval bývalé
Československo v letech 1977-1986 v 55-ti utkáních, v nichž
střelil 13 branek. Mezi jeho nejvýraznější úspěchy patří zlatá
olympijská medaile z roku 1980 a bronzová medaile z Mistrovství Evropy v témže roce. Účastnil se také MS 1982 ve Španělsku. Z celkovým počtem 115 střelených branek je členek Klubu
ligových kanonýrů.		
(pokračování na str. 2)

Fotbalové legendy v Mratíně
(pokračování ze str. 1)
Většinu své kariéry
působil v Dukle Praha,
za kterou v letech 19751985 odehrál 321 ligových zápasů. Ke konci
vrcholové kariéry odehrál za francouzský klub
AC Le Havre 61 střetnutí, v nichž vsítil 11 gólů a
11. 7. 2015 se s lehkostí
třicátníka proháněl po
mratínském trávníku.
A když už hovoříme o fotbalových legendách nelze
nezmínit stále aktivního hráče naší staré gardy Josefa
Fialu, který v mratínském fotbale působí již od žákovských let a stále patří k výrazným oporám našeho
týmu.
Oběma tímto přejeme ještě mnoho úspěšných fotbalových let.
		
Za Starou gardou Mratín
			
Tomáš Kalvach
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Jak se nám lepila smůla na paty…. aneb Dětský den v Mratíně

Velmi dlouhou dobu jsme plánovali dětský den tak, aby byl letos tím výjimečným. Nakoupili jsme náčiní na nové disciplíny, hlavolamy, aby měly děti
nové zážitky a maximálně si to užily. Zároveň jsme se letos obrátili na agenturu, se kterou byl dohodnut pěkný program na odpolední část celé akce, včetně
klauníka a bublinkové show. Ale prostě se nezadařilo. Celé dopoledne pršelo
a dopolední část s disciplínami navštívilo pár statečných maminek a tatínků se
svými ratolestmi. Věříme, že alespoň tito si dopoledne trochu užili.
Na 14. hodinu měl přijet objednaný program, kdy jsme již od 13 hodin nervózně odpočítávali vteřiny a sledovali, kdy se objeví na hřišti. Agentura měla
zajistit moderování, aparaturu a ozvučení, uvedení vystupujících tanečních
kroužků a ve finále konečný program, určený výhradně pro naše děti. Bohužel nikdo se nedostavil (podle informací došlo k omylu a agentura se v sobotu
vydala na adresu, kde měla být v neděli) a my jsme museli začít naléhavě
improvizovat s tím, co jsme měli na hřišti k dispozici. Naše aparatura nebyla
dostačující (nebyla také určena pro ozvučení celého hřiště), proto ozvučení
bylo velmi mizerné. Pokud jde o program, tak jsme v danou chvíli dělali skutečně, co jsme mohli, abychom zabavili naše děti, improvizovali jsme, snažili
se nejen o trochu sportovní hry, ale také taneční hrátky, nicméně bez jakékoliv
předchozí přípravy. Děti jsme nakonec alespoň odměnili medailí a byli jsme
velmi rádi za jejich úsměv na tvářích.
Skutečně se nám lepila smůla na paty a velmi, velmi nás to mrzí. Nicméně
však pevně doufáme, že příští rok se akce vydaří se vším všudy (vyjma počasí, které nedokáže ovlivnit nikdo z nás).
						
T.J. Sokol Mratín

Turnaj starých gard Mratín’Cup 2015
(pokračování ze str. 1)

Celý Mratín‘Cup by se jen těžko podařilo uspořádat v takovém rozsahu s tolika hodnotnými cenami bez
sponzorské podpory pojišťovny Kooperativa zastoupené Romanem Leštinou, finančního příspěvku Miroslava Bukovského a exkluzivních cateringových služeb
Miroslava Václavíka. Veliké díky patří také Tomáši
Klipcovi a Josefu Fialovi za pomoc s přípravou, organizací a pořádáním celého turnaje, Miloslavu Melicharovi a Jaroslavu Hluchému za obětavou přípravu hřiště,
sudímu Romanu Horkovi za rozhodování všech zápasů
a Martinu Sůvovi za pořízení prvotřídních snímků z
průběhu celého dne.
Za Starou gardu Mratín,
Tomáš Kalvach

Prodej slepiček

Drůbež Červený Hrádek opět prodává slepičky snáškových
plemen
Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách.
Stáří 14- 19 týdnů.
Cena 149-180,- Kč/ ks .
Prodej se uskuteční: 19. září a 17. října 2015
Mratín – u restaurace Sokol - 15.05 hod.
Při prodeji slepiček-výkup králičích kožek-cena dle poptávky.
informace : Po-Pá 9.00-16.00 hod. tel.601576270,606550
204,728605840

SLUNCE

Bára Pilařová (8 let)

Slunce, Slunce, Sluníčko
Svítí krásně na líčko
Slunce svítí nádherně
Když zhasne, mráz je tu
Ptáci přestanou zpívat
Děti se nesmějou
Když se slunce objeví
Ptáci zpívaj, děti se smějou
A je krásně na světě
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Vážení občané,
dlouho očekávané léto je konečně tady. Možná pro někoho
je toho horka až moc, ale to k létu patří. Tak si to všichni, zejména děti pořádně užijte a ve zdraví se vraťte domů.

každý krok. Bohužel ale takové jsou zákony týkající se výběrových řízení. Nakonec v rámci neustále hlásané transparentnosti
nás to bude stát čas, nervy a i peníze. To je ale na delší téma.
Nevím, komu následující informaci adresovat. Zda novým
obyvatelům obce, kteří ještě nemají zažité způsoby s nakládáním s odpadem, nebo zda máme mezi sebou pár „ignorantů“,
kterým je vše jedno, protože si řeknou, jak „chytře“ vyzráli nad
obcí, ať to uklidí, že jsou za to placeni. Ano, placeni jsou, ale
pak bychom potřebovali dvojnásobný počet pracovníků a to
něco stojí. Místo aby se obec rozvíjela, tak řeší jen nepořádek.
O co se jedná.
Obec má již léta zavedený sběr odpadů takto:
- každý týden je svoz komunálních odpadů
- přes jaro, léto a podzim je zaveden svoz bionádob
- trvalé přístupné kontejnery na separovaný odpad – plasty,
sklo, papír, tetrapaky
- každou neděli může občan mající nemovitost na katastru
obce Mratína odevzdat další odpad ve sběrném dvoře (drobnou
suť, bioodpad, nábytek, pneumatiky, baterie, domácí spotřebiče - ledničky, mrazničky, televize, počítače, aj. barvy, ředidla,
kyseliny a jiný nebezpečný odpad.
To vše má každý občan v rámci ročního poplatku
zdarma.
Je nepochopitelné, proč někdo nechává pytle s trávou u kontejnerů se separovaným odpadem, proč někdo dává barvu do
plastů a ta se vyleje a znečistí dlažbu, proč někdo vylévá barvu
po malování do dešťové kanalizace, proč někdo nesešlapává
plastové lahve nebo papírové krabice a ty pak zabírají v kontejneru zbytečně prostor. To jsou jen ty největší prohřešky.
Tyhle nepořádky nedělají cizí lidé, ti nechávají odpady v
pravoúhlé zatáčce na Kostelec nebo mezi Mratínem a Sluhy.
Tohle dělají někteří místní obyvatelé. Bohužel.
Na závěr bych Vám všem nejen za sebe, ale za celé zastupitelstvo popřál hezké prožití prázdnin a dovolených a hlavně
šťastný návrat domů.

I když některé školy rozdávaly vysvědčení až v úterý 30.
června, tak v Mratíně jsme zahájili prázdniny již v neděli akcí
„Vítání prázdnin“. I když meteorologové stále předpovídali, že
nastanou horka někdy od poloviny června, tak teď jim to konečně povedlo. Počasí na „Vítání prázdnin“ vyšlo, a myslím,
že každé děcko si našlo to, co ho nejvíce bavilo. Děkujeme
všem za účast. Jak vše probíhalo, se dozvíte z fotografií pana
Tomáše Vašuta na webových stránkách www.mratin.info/ .
Léto je také období dovolených, a tak i na Obecním úřadě si
pracovnice vybírají dovolenou. Prvních 14 dní v červenci, tj.
od 6.7 do 19. 7. 2015 bude zavřeno. Otevřeno bude od pondělí
20. července 2015. V pondělí 13. 7. 2015 a potom v pondělí
10.8.2015 bude uzavřena knihovna.
Jedna technická připomínka. Při platbách záloh na vodné a
stočné uvádějte, prosím, variabilní symbol, což je číslo Vaší
smlouvy na dodávky vody a odběr splaškových vod. Pokud jej
neuvedete, tak platbu velice těžko identifikujeme a můžete se
tak dostat mezi dlužníky. Nejenom že to zdržuje nás, ale i vy
pak musíte prokazovat, že jste zálohu zaplatili. Děkujeme za
pochopení.
Dále jsme dostali upozornění od naší nadřízené obce s rozšířenou působností – Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, že jejich pracoviště na Náměstí republiky se bude během července
a srpna postupně stěhovat na nové působiště v Ortenově ulici
na Žižkově. Může se tak stát, že některá pracoviště budou i
přechodně uzavřena. Proto počítejte i s touto variantou a své
záležitosti řešte s předstihem. O pracovišti v Biskupské ulici
se zatím nemluví, to zatím zůstává na svém místě, ale dá se
předpokládat, že se bude stěhovat po prázdninách.

								
				
Ing. Jiří Falek
								
				
starosta obce

Již minule jsem psal o akci zateplení obecního úřadu. Firma
vzešlá z výběrového řízení však asi není “to pravé ořechové“.
Sice podle zákona vše splnila, měla nejnižší cenu, ale k dílu se
nemá. Celou situaci řešíme s právníky a technickým dozorem.
Jsem však radši, když práce „odsýpá“, než když musíme hlídat

Průjezd Brandýsem nad Labem
Dopravní informace v souvislosti s rekonstrukcí ulice Pražská
Od 1. 8. 2015 je zprovozněna část zrekonstruované vozovky Pražská
Vážení občané,
od 1. 8. 2015 je zprovozněna část zrekonstruované ulice Pražské v úseku od Masarykova náměstí po křižovatku s ulicí Kralupskou včetně napojení na křižovatku ulic
Kralupská a Kaštanová.
Vrací se též autobusová doprava linek 346,
376, 405, 406, 407, 419, 420, 477 a 478 do
zastávek na Masarykově náměstí v obou
směrech.
Ruší se tedy provizorní zastávka BUS 478
v odbočovacím pruhu před křižovatkou Pe-

tra Jilemnického x Pražská a odpadá objezd
autobusů Masarykova náměstí s provizorním stáním před uzavřenou ulicí Pražskou.
Pohyb vozidel ve zprovozněném úseku je v
režimu stavby, protože ještě budou probíhat
dokončovací a úklidové práce na komunikaci. Zásobovací plochy před linií prodejen
směrem od železničního přejezdu k náměstí slouží pouze pro zásobování přilehlých
prodejen, pro krátkodobé parkování slouží
parkovací zálivy po pravé straně ul. Pražské ve směru na Prahu a kolmá parkovací
stání před Šipkou.
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Doprovodné akce k 150. výročí dráhy
Výročí Turnovsko - kralupské dráhy
V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou,
Turnovsko – kralupské dráhy. V roce 1865 tato dráha spojovala
český průmyslový sever s Buštěhradskou železnicí a Společností
státní dráhy. Tím si Liberecko zajistilo snadnější odbyt svých
výrobků a lepší přístup k surovinám. O sedm let později byla
dostavěna odbočka z Neratovic do Prahy, tehdejšího nádraží
Františka Josefa I.

Kralup a zpět, a dva parní vlaky z Kralup do Turnova. Tyto parní
vlaky budou proloženy historickými motorovými vlaky vedenými v celé nebo v části trasy. Zúčastněná hnací vozidla:
310.0134 Kafemlejnek
354.195 Všudybylka
434.2186 Čtyřkolák dvojka

Klub přátel železnic Českého ráje připravuje k tomuto významnému výročí dne 5. a 6 .9. 2015 zvláštní jízdy historických vlaků
v trase původní železnice, tj. Kralupy – Neratovice – Mladá Boleslav – Turnov, a to oběma směry, a dále v trase později vzniklé
spojnice do Prahy, tj. Praha Hl.n. – Praha Vysočany - Neratovice.
Vlaky budou vedeny v parní trakci, a také historickými motorovými vozy.

464.102 Bulík
213.902 Béeska
M131.1081 Hurvínek
M240.0056 Singrovka

1.protokolární vlak vyjede v sobotu ráno z Turnova a bude veden lokomotivou 310.0134 Kafemlejnek, turnovskými fanoušky
láskyplně oslovovanou „Babička“. Tato lokomotiva byla vyrobena r. 1913 První českomoravskou v Praze – Libni pro místní
dráhu Litovel – Senice na Hané. Lokomotiva je nyní v péči Klubu přátel železnic Českého ráje.

V Depu Turnov bude po oba dva dny doprovodný program v
podobě výstavy historických železničních i silničních vozidel,
jízdy úzkorozchodné železnice a další. V Turnově, Neratovicích
a Kralupech bude v prostoru železniční stanice výstava o historii
této významné dráhy. Ve stanicích Turnov, Loukov, Mnichovo
Hradiště, Bakov nad Jizerou, Kropáčova Vrutice, Neratovice
a Kralupy nad Vltavou bude i doprovodný kulturní program.
Bližší informace na internetových stránkách dotyčných obcí, na
www.3100134.cz a v místních zpravodajích.

2.protokolární vlak vyjede z Kralup také v sobotu ráno a bude
veden lokomotivou 354.195 Všudybylka. Byla vyrobena na
sklonku roku 1925 lokomotivkou ČMK v Praze. Patří Depu historických vozidel v Lužné u Rakovníka, kde je také dislokována,
a je opatrována a provozována členy Klubu přátel historických
vozidel.
Kromě těchto dvou protokolárních vlaků, které přivítají hejtmani Libereckého a Středočeského kraje, vyjedou i další vlaky.
Celkem pojedou v sobotu i v neděli 5.a 6.9. dva parní vlaky z
Turnova do Kralup, jeden parní vlak z Prahy hl.n. do Neratovic a

5

MratíNoviny

Společnost Styrotrade, a.s. příjme řidiče pro pracoviště v Čakovičkách - okr. Mělník
Česká výrobní společnost Styrotrade, a.s. hledá do zákaznického oddělení v Čakovičkách novou kolegyni na pozici obchodní referentka.
Náplní práce je kompletní zpracování obchodních zakázek, komunikace se zákazníky, plánování dopravy, řešení reklamací.
Požadavky:
•
Vzdělání SŠ
•
Uživatelská znalost na PC (SAP výhodou)
•
Samostatnost, spolehlivost
•
Dobré komunikační schopnosti, Příjemné vystupování, Flexibilita

•
•

AJ na komunikativní úrovni výhodou
Zkušenost na obdobné pozici výhodou
Nástup možný ihned

Své životopisy zasílejte
na e-mail:
jana.stulikova@styrotrade.cz
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Angličtina pro nejmenší V.

s Vlaďkou

Last time when we left Lucky, It was when Lucky and his family got their own room in the human´s house. The little boy called
Pepík showed the Dog´s family their room. There were lots of interesting things. There were lots of toys to play with such as little
and big balls, plastic bones, colorful rings and cubes. There also
were three little beds for them to sleep. Mummy Dog had a bed in
a red color. Daddy Dog had a bed in a blue color. Lucky had a bed
in a yellow color with green stripes. By the side of their beds there
were three little bowls with their food and three little bowls filled with water. Lucky
started to eat and he was very happy. When his tummy was full, he fell asleep.
When Lucky was sleeping, he had a nice dream. He dreamt that he was on holiday
with his new friend Pepík. They went to the lake for fishing. Lucky liked to catch fish
in the water. He also liked to swim. Where will you go for holiday? Will you go to the
mountains or to the sea or somewhere else? We will speak about your holiday the next
time. Everyone likes holiday.
interesting – zajímavý
			
to play with – hrát si s něčím
rings – kroužky
cubes - kostky
stripes – pruhy
bowls – misky
filled with – naplnit něčím
a tummy – bříško
a dream - sen
holiday – prázdniny
a lake - jezero
fishing - rybaření
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Vítání prázdnin 2015 - foto: Tomáš Vašut
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