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RESTAURACE SOKOL …… jak to bude ?
Koncem měsíce května byla uzavřena Restaurace Sokol a
předána novému nájemci. Došlo ke kompletnímu vyklizení a
vystěhování veškerého stávajícího vybavení a zařízení. Tím byl
prostor připraven pro kompletní vyčištění, včetně dezinfekce
kuchyně a podobně.
Noví nájemci velmi intenzivně pracují na interiérových změnách, úpravách, malování, škrábání, zajištění novým vybavením
a to jak v prostorách kuchyně, tak v prostorách restaurace. Vše
si dělají svépomocí a proto je to velmi náročná práce, která nemůže být hotová ze dne na den.

Prázdninový provoz
linky 377

Od 2. července do 27. srpna bude
autobusová linka 377 jezdit v
prázdninovém režimu. Jak to bude
vypadat, to se dozvíte z jízdního
řádu na
www.mratin.info
K běžnému provozu se vrátí
28. srpna.

Na co se můžeme těšit? Snaze přiblížit se Staročeskému
vzhledu s novým názvem „Restaurace Pivní ouřad“.
Jídlo bude pojato jako mezinárodní kuchyně a klasika poledního menu. Z nápojů se připravuje několik druhů piva a vždy
bude ve výtoči jeden z kousků malého domácího pivovaru ….
Pevně věříme, že se podaří otevřít provoz od 1.8.2016, nicméně toto datum bude ještě upřesněno a publikováno.

Školička Filipínek děkuje Farmě Hrádek
3. června se ve Školičce Filipínek konala oslava Dne dětí. Na oslavu za dětmi přišli poníci, přiskákal hrad a přijelo divadlo. Farma
Hrádek s dětmi pracuje dlouhodobě a jejich vztah ke koním se rozhodla podchytit už v tom nejútlejším věku. Filipínek jí děkuje!

Vážení občané,
konečně nastal ten očekávaný čas, kdy se vše zazelenalo,
vše kvete, tráva roste jako zběsilá, po večerech voní steaky
a sousedé se více vidí na svých zahrádkách. Blíží se konec
školního roku, děti se těší na prázdniny a my dospělí zase
na dlouho očekávanou dovolenou. Proto hned v úvodu Vás
chci pozvat na akci „Vítání prázdnin 2016“, která se koná
v neděli 26. června 2016 již od 13:00 hodin. Program je v
samostatné pozvánce na jiném místě novin, popř. na www.
mratin.info.
Obecní úřad Mratín – upozorňujeme občany, že Obecní
úřad bude z důvodu dovolených uzavřen ve dnech:
pondělí 4. července 2016
		
pondělí 11. července 2016					
středa 13. července 2016
Co se za období od posledního vydání Mratínovin událo:
Mratínský potok – v oblasti Zámecké zahrady u fotbalového hřiště pracovníci Povodí Labe s.p. provedli pravidelnou údržbu toku, tj. vyčistili koryto a zpevnili břehy proti
vymílání kameny. U výtoku potoka z prostoru hřiště opravili
břehové zdi, a to po obou stranách toku.
Opěrná zeď u dvora Obecního úřadu – je prakticky
hotová, zbývá dodělat zámkovou dlažbu mezi zpevněnými
plochami dvora a zdí. Ze strany do ulice chceme nechat zeď
porůst břečťanem. Jak jsem psal minule, z pomníku jsme
chtěli do zdi přemístit pouze pamětní desku. Po dohodě s
firmou se pokusíme přemístit ke zdi celý kámen pomníku,
pod kterým necháme vybudovat základ. Pak dojde k parkové úpravě celého prostoru včetně doplnění dalších laviček.
Na akci jsme získali dotace z „Fondu rozvoje měst a obcí“
od Středočeského kraje ve výši 180 tisíc Kč.

MratíNoviny

teenager, že by tedy na houpačku mohla. Nemohla. Jak budeme vysvětlovat jiným maminkám, že zrovna tato maminka může na houpačku a druhá ne. „Nebo budeme každého
rodiče převažovat?“
Je tam ještě jeden nešvar. U návštěvního řádu (visí na
informační tabuli) je informace, že děti do 6let musí být
při využívání dětského hřiště v doprovodu osoby starší
18 let. Tuto povinnost mnoho rodičů ale nedodržuje. Děti
tak na hřišti pobíhají sami, někteří rodiče sedí až u altánu,
odkud nemohou mít děti pod dohledem. Je to samozřejmě
každého věc. Pokud by se stal nějaký úraz, rodič nese plnou
odpovědnost.
Každý rok se v květnu a červnu potýkáme s velkým náporem na údržbu zeleně. Jak jsem se zmínil v úvodu, „tráva
roste jako zběsilá“ a mnohdy nestačí naši pracovníci vše posekat, tak jak bychom si představovali. Než posekají všechny plochy, už by mohli začít zase od začátku. Vzhledem ke
stáří současné sekačky Kubota, u které se nám porouchalo
ještě sekací zařízení, jsme pořídili nový sekací traktůrek
John Deere, který je větší, výkonnější a hlavně umožňuje
vyklápět posekanou trávu přímo do kontejneru. Tím se ušetří čas na nakládání. Jenom pro představu, týdně necháváme
odvážet cca 20m3 trávy, kde polovinu tvoří bioodpad od občanů, druhá polovina je z obecních zelených ploch.

Opravy místních komunikací – akce proběhla ke konci
května, s prací jsme spokojení, další opravy budou pokračovat v srpnu.
Dětské hřiště v Zámecké zahradě – prochází nyní postupnou opravou a částečnou obnovou. Původní betonová
lezecí kostka se skluzavkou by neprošla revizí, nahradili
jsme ji dvojhoupačkou pro nejmenší a sestavou Šmudlík se
skluzavkou opět pro nejmenší. Zaměnil se starý houpací koník na pružině za nový a doplnila se další lavička. Celá tato
sestava se poptávala u několika firem, ale stejně přišla na
cca 110 tisíc Kč, což byla nejnižší cena. Revize stávajících
hracích prvků bude stát okolo 7 tisíc Kč (zatím nepřišla faktura) a oprava zjištěných nedostatků bude stát podle nabídky
cca 25 tisíc Kč. Do těchto nákladů nepočítám barvy (cca 3
500,- Kč), nové oblázky – kačírek za cca 12 tisíc Kč a práci
tří vlastních pracovníků. 						
				
Proč to věše píši. Jsou to poměrně vysoké náklady. K převážné části z nich ale podle mého názoru nemuselo dojít.
Rozmohl se tady takový nešvar, že někteří rodiče se houpají
i s dětmi na houpačkách, nebo se pohybují po pirátské lodi.
Přitom je to dětské hřiště dětské hřiště určeno dětem od 3 do
15 let (viz návštěvní řád). Ono se navenek hracím prvkům
zdánlivě nic nestane. Závada se ale projeví po čase, kdy jsou
uvolněné základy prvků, prohnuté nosné klády a prověšené pohyblivé či závěsné části více než je povoleno. Jedna
maminka se hned ptala, že váží méně než nějaký 15-tiletý

Odečet stavu vodoměru proběhl téměř u všech domácností, faktura na zaplacení vodného a stočného bude doručena občanům na přelomu června a července. Na podzim
nás čeká výměna vodoměrů (cca 200 kusů), neboť ke konci
roku vyprší šestiletá lhůta platnosti cejchování. To se týká
i vedlejších vodoměrů, které mají někteří občané budˇ na
studniční vodu nebo na zalévání zahrady. Výměna hlavního
domovního vodoměru je zdarma, resp. je zahrnuta v ceně
vodného a stočného, výměnu vedlejších vodoměrů si bude
muset majitel nemovitosti zaplatit. 			
V poslední době se stále více potýkáme s ucpáváním
čerpadel, neboť uživatelé kanalizace tam vhazují nejen hygienické ubrousky, ale i jiné tkaniny. Na jednu stranu máme
nejlevnější vodné a stočné v celém okolí, na druhou stranu
si toho ale někteří občané vůbec neváží. Technické služby
Mratín spolu s Obecním úřadem se snaží minimalizovat náklady, ale tyto problémy náklady zvyšují.
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Na druhou stranu nás již asi před pěti lety odborníci upozornili, že strom na tom není po zdravotní stránce v nejlepším stavu v důsledku neodborných zásahů v dřívější době
(tak 30 a více let). Po konzultacích byl tehdy proveden
ozdravný řez, zda si jasan nevyrazí nové výhony, ale k tomu
bohužel nedošlo.
Pokud by opravdu mělo dojít k poražení jasanu, chtěli bychom na památku kmen zachovat a
nechat z něho vyřezat nějakou sochu, která by byla ozdobou
Zámecké zahrady. Měli jsme tady 2 dřevořezbáře, uvidíme,
s jakým nápadem přijdou. Průběžně o situaci budeme informovat.

Jsme jen malá vodárenská soustava a proto každý, byť
malý výkyv, se pak projeví v ceně vodného a stočného. Přitom stačí se ke kanalizaci chovat jako k vlastnímu majetku.
Udržet cenu na přijatelné výši není jednoduché. Neustále
se zpřísňuje legislativa, zvyšuje se počet a rozsah rozborů, zvyšuje se počet hlášení, zvyšuje se poplatek za uložení
kalů na skládku atd.

Na posledním zasedání zastupitelstva začátkem června
zastupitelé schválili, že obec Mratín bude vítat své nové
obyvatele. První akce bude podle našich představ na konci
září nebo v říjnu a oslovíme zpětně děti jak narozené v letošním roce, tak i v roce předchozím. Kdo bude mít zájem,
může se přihlásit. Další vítání občánků Mratína bude na jaře
příštího roku. V dalším vydání novin podáme již bližší informace.

Placení poplatku za komunální odpad – je ještě stále
dost občanů, kteří poplatek nezaplatili i přes písemné
upozornění. Jsme nuceni proto přistoupit k dalším právním krokům. Chci upozornit, že zákon nám umožňuje v
takovém případě zvýšit poplatek až na trojnásobek. Neradi
bychom tuto možnost využili, ale asi nám v některých případech nic jiného nezbude.
Jasan v Zámecké zahradě – je největší a také nejstarší
strom v celém areálu. Máme ale s ním velké starosti, neboť
při pravidelné kontrole stavu dřevin nám odborník dendrolog zjistil, že strom má v kmenu prasklinu, ze které po dešti
vytéká voda. Možná je uvnitř i dutina. Doporučil nám strom
porazit. Zatím jsme z bezpečnostních důvodu ořezali suché
větve a seženeme ještě další posudek.

Na závěr svého příspěvku chci poděkovat místním rybářským nadšencům, kteří na konci května vyčistili návesní rybníček od zelených rostlin, kterými byl již skoro celý
zarostlý. Do konce května jsme zpracovali a podali žádost o
dotaci na vyčištění rybníčka, tak doufáme, že to vyjde, držte
nám palce. A ještě jednou připomenu akci „Vítání prázdnin
2016“ v neděli 26. 6. 2016. Všichni jsou zváni.
								
				
Ing. Jiří Falek			
								
				
starosta obce
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Karate s Jakubem Štěpánem:
• Naši členové již reprezentují oddíl
• Anička Stará – vícemistr ČR, 4.místo evropský pohár děti, několikanásobná medailistka z národních pohárů
• Patrik Bačo – 2.místo evropský pohár děti, 3.místo mistrovství
ČR, několikanásobný medailista z národních pohárů
• Brigita Bačová – 3.místo mistrovství ČR, 6-8. místo evropský
pohár, několikanásobná medailistka z národních pohárů
• Jakub Kříž – 3. místo mistrovství ČR, medaile z národních
soutěží
• Michael Bucifal - medailista z národních soutěží
• Trenér Jakub Štěpán: 4 x 1.místo Národní pohár, po 10 obhájen
titul mistr ČR, obhájil titul více mistr Evropy tradičního karate, 3.místo Mezinárodní turnaj v Izraeli – nominace na světový
pohár (zde pouze 8 vybraných závodníků z celého světa), ale
vzhledem natrženému svalu se soutěže neúčastnil, 1.místo liga
MMA.

NYNÍ NĚCO MÁLO O NAŠICH AKTIVITÁCH
Naše pravidelné aktivity, které proběhly v období září 2015 –
červen 2016
• „Všestrannost cvičení mladší žáci (pro děti od 4 let) „
• „Taneční kurzy pro dospělé“ – nově rozděleno na začátečníky
a pokročilí
• „Rytmika a tanečky pro MŠ Mratín (pro děti 3 - 6 let)“ 2 hodiny v úterý
• Taneční škola ANGELS nově (pro děti od 6 do 10 et)
• „ZTV- rehabilitační cvičení (pro dospělé)“
• „Kruhový trénink aneb posilování pro všechny (pro dospělé)“
• „STREET DANCE HIP HOP I a II (pro holky a kluky od 7 do
14 let)“ pondělí a středa
• Turistický kroužek – nově (pro děti od 7 let)
• „Stolní tenis trénink a zápasy „
• „KARATE (pro všechny od 5 do 60 let)“
• „Kickbox aerobik (pro ženy a muže)“
• AIKIDO (pro všechny od 6 let) + JIUJITSU
• Kruhový trénink pro muže
• Tenisové školička pro nejmenší - opět
Akce realizované v roce 2015/2016 TJ Sokol Mratín:
• Pravidelné sportovní aktivity dle harmonogramu
• 7. ročník Sokolského výstupu mratíňáků na Říp
• Sokolský karneval pro děti
• Sokolská akademie
• Dětský den
• Příměstské sportovní tábory s agenturou Andělky
• Celodenní, turistický výlet
• Disko pro dospělé
• Loutkové divadelní představení pro děti o Matýskovi a zoubkové víle
• Divadelní spolek MIG při TJ Sokol Mratín Strašidlo Cantervillské v 2015, 2016 – Jak hloupá Káča k rozumu přišla
• Mikulášská besídka ve spolupráci s Agenturou pro Mratín,
• Kino pro děti

Úspěchy sokolských cvičenců z Mratína patří:
Stolní tenis:
• V uplynulém roce se oddíl s dvěma týmy zúčastnil celoroční
soutěže. Okresní Přebor Praha-Východ skončil A tým v 1.třídě
a B tým ve 3.třídě.
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Street dance a taneční skupina k_dance:
Již pátým rokem v mratínské sokolovně trénuje taneční skupina
K - dance. Věnuje se formám street dance a snaží se ho zábavnou a nenásilnou formou naučit děti ve věku od 5 do 12 let.
Vypadá to, že se nám to daří docela dobře. Nejen, že atmosféra
na trénincích je skvělá, ale i na soutěžích se nám docela daří. Letos jsme s formací Mimoni získali 2. místo na pohárové soutěži
O stodůlecký pohár, 2. místo z osmi týmů na pohárové soutěži
Anybody can dance a taktéž jsme se z 2. místa kvalifikovali na
celorepublikové kolo Mia festivalu - „sportem proti drogám“ tak uvidíme, jak se nám zadaří. Snažíme se pro děti vytvářet
ideální podmínky, tak aby pro ně pohyb byla zábava. Podle toho
vybíráme i akce, kterých se účastníme - jdeme společně do bazénu, každoročně pro ně pořádáme tábor, kde se vždy nejen něco
naučí, ale zároveň si užijí spoustu zábavy, pořádáme vánoční
vystoupení pro rodiče, jezdíme na multikulturní dětský festival
v Sadské (děti zde v loňském roce vyhráli a kromě medailí si
odvezly i finanční odměnu určenou pro podporu klubů). Protože
jsme se v letošním roce rozrostly natolik (v roce 2011 nás bylo
6, k dnešnímu dni téměř 30) pro příští rok budeme kurzy dělit.
Pro mladší děti ve věku 6 - 10 let, pro starší děti ve věku 11 - 15
let, přičemž obě dvě složky budou trénovat 2x týdně a budou
se pravidelně účastnit soutěží, vystoupení i dalších akcí. Jsme
rádi, že je o kurzy takový zájem, motivuje nás to a těšíme se na
příští školní rok na naše stávající děti, ale moc rádi přivítáme i
nové:-)
(foto na následující straně)

MratíNoviny

• pravidelný pronájem Fotbalistům Hovorčovice - přes zimní
sezonu
Informace - finance, dotace, sokolovna, restaurace:
• TJ Sokol Mratín velmi děkuje zastupitelstvu obce Mratín za
poskytnutí dotace na výměnu kotle pro prostory sokolovny.
• Děkujeme ses. Kubálkové, která požádala o dotaci na židle a
stoly v roce 2015. Dotace byla schválena ve výši 25 tisíc Kč.
Zakoupeno 35 kusí židlí a 4 stoly.
Výbor T.J. Sokol Mratín co nejsrdečněji děkuje:
• Spolkům Baráčníků, že pravidelně a dlouhodobě využívají sokolovnu za účelem konání plesů. Zároveň za jejich významnou
pomoc při organizování dětského dne na obecním, fotbalovém
hřišti.
• APM a Zdeňkovi Novákovi za spolupráci v oblasti reklamy a
propagace.
• Zastupitelstvu obce Mratín za obrovskou pomoc a podporu
naší činnosti a to péčí o naše prostory a pozemky.
• Starostovi Falkovi za aktivní pomoc při vyřizování dotací pro
TJ Sokol Mratín

Rytmika a tanečky pod vedením agentury Andělky:
Tancování je zaměřeno na rozvoj tanečních, pohybových a rytmických schopností dětí. Děti se učí správnému držení těla,
vnímání rytmu a hudby. Postupně se naučí jednoduché prvky a
choreografie, u starších dětí i složitější sestavy s baletními prvky
či prvky moderních tanců. Lektorka využívá známých lidových
a dětských písniček k navození radostné atmosféry a chuti se
koordinovaně hýbat. Pravidelně jsou pořádány ukázkové hodiny
pro rodiče, kde si děti vyzkouší vystoupení před svým prvním
obecenstvem.
Agentura Andělky realizuje pro TJ Sokol Mratín příměstské
sportovní tábory v místní sokolovně.
Informace na www.andelky.cz

VÝZNAMNÉ PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ VŠEM, KTEŘÍ S
ÚSMĚVEM A OCHOTOU PŘISPĚLI SVÝMI SILAMI NA
ORGANIZACI DĚTSKÉHO DNE, KTERÝ BYL POMĚRNĚ NÁROČNÝ. JEŠTĚ JEDNOU SRDEČNÉ DÍKY, BEZ
VÁS BYCHOM TO NEZVLÁDLI.ZÁROVEŇ VŘELÉ
DÍKY PATŘÍ VŠEM VYSTUPUJÍCÍM KROUŽKŮM.

Děkujeme všem, kteří jsou stále s námi!
HARMONOGRAM SPORTOVNÍCH AKTIVIT
NA ROK 2016/2017 BUDE PREZENTOVÁN
KONCEM MĚSÍCE SRPNA

Divadelní spolek MIG:
• v roce rok 2015 vystoupení v mratínské sokolovně „Strašidlo
Cantervillské“
• účast na přehlídce sokolských divadel v Lázni Toušeň již podruhé. První vystoupení bylo s hrou „Staré pověsti české, aneb
krok za Čechem“. V roce 2015 účast s představením s klasikou
Oskara Wildea „Strašidlo Cantervillské“ . Všechny členy divadla velmi potěšilo příznivé hodnocení odborné komise a jejich
konstatování o vysoké úrovni hereckých výkonů.
• v roce 2016 pohádka Jak hloupá Káča k rozumu přišla
Mimo sportovních aktivit umožňujeme využití prostor sokolovny pro další subjekty a to pravidelně, každý týden:
• MŠ MRATÍN – má zdarma pravidelnou rezervaci jeden den v
týdnu již několik let
• ISAR hyporehabilitační centrum
• pravidelný pronájem pro konání semináře pro mažoretky TJ
Sokol Vysočany
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Obec Baráčníků Mratín
pořádá zájezd do
Divadla Horní Počernice
V úterý 25.10.2016 od 19:30
na představení

S Pydlou v zádech

v hl. roli Josef Dvořák & Martina Hrubešová
Ceny vstupenek: 320, 300 a 280,- Kč + autobus 60,- Kč
Uzávěrka přihlášek do 31.7.2016
u souseda Rubeše (Mratín, K Vysušilu 191, tel. 731 462 336)
Přihlásit se mohou i nebaráčníci

MRATÍNSKÁ INZERCE
tila. Pokud je někdo našel, prosíme o vrácení. Děkuji. Kontakt: V. Synková, tel. 731755952 nebo mail
veronika.synkova@seznam.cz
Přidal: Veronika

Nabízím žehlení prádla v Mratíně. Cena za koš prádla 300,-.
Přidal: 607862173
Prodám autosedačku KIDDY 2013 PHOENIXFIX
PRO 2 (autosedačka s pultíkem)pro děti 9-18kg. Sedačka je nepoškozená, nebouraná, málo používaná.
Velmi bezpečná a pohodlná - výborné výsledky v
testu německého ADACu (nejlepší výsledek historie), stejně jako ve Švýcarsku a Rakousku,německý
certifikát o vhodnosti konstrukce pro dětská záda.
Sedačka má isofix, ale může být držena pouze pásem, je lehká a snadno přenosná. K vidění v Mratíně. V případě zájmu tel. 736 708 539.
Přidal: Věrka

Hledám spolehlivou a pečlivou paní na úklid rodinného domu. Cca 3-4 hodiny 1 týdně.
Přidal: Marcela 774968798
prodám po dětech: 1. in-line brusle nastavitelná
velikost 28-31 značky x-fact Ježděné, běžné známky opotřebení. Škrábance. Funkční, pojízdné Dále:
helmy 2. helma Ultima s tučnakem vel. hlavy 48-54
cm 3. helma Giro se zviřatky 48-52 cm 4. helma beruška 53-57 cm možno vyzkoušet v Mratíně.
Přidal: Katka 604 358 148

Daruji do hodných rukou 9ti letou fenku zlatého
kokříka. Je moc hodná, zvyklá na děti - 3 s ní vyrůstají. Nejlépe je bude v domečku se zahrádkou.
Bohužel si ji již nemůžeme nechat z důvodu alergie
Kontakt pro připadné zájemce - posticka@gmail.
com
Přidal: David

hledáme někoho z mratína na stříhání drápků pejsků.ddd.hampl@seznam.cz
Přidal: čivava
Prodam detske odrazedlo (dva roky jezdene) a 1.
detske kolo (jeden rok jezdene) Foto poslu na email.
Kdo by mel zajem, necht napise na foto.mratin@
gmail.com.
Přidal: Tomas

Od Sokolské akademie dne 14.5. hledáme dětské
černé plátěné taneční piškoty. Zřejmě je dcera zapomněla v sokolovně nebo cestou ze sokolovny ztra6
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