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Desátý ročník salátového mistrovství a staročeský jarmark

O

slava gurmánství a mratínský jarmark mají za sebou
první dekádu. Před sebou ještě celou řadu dalších. Jubilejní desátý ročník této dvojité radosti přeci jen přinesl i něco
nového. Už na první pohled je tou změnou generální partner. Po
dlouhých letech změna, která vedla pořadatelskou Agenturu pro
Mratín k hlubokým úvahám a diskuzím. Nakonec jasná volba.
Vitano, vítej v Mratíně! Ať se ti u nás líbí.

usedne i pětinásobný Mistr ČR v této disciplíně, Martin Pánek z
Jeseníku. Ano, slavný pan Pánek, který byl doposud postrachem
všech týmů, bude v letošním ročníku přísným arbitrem. Mratín
mu přirostl k srdci a tuto událost si rozhodně nenechá ujít. V
porotě dále vedle představitelů obce a hlavního partnera usedne
i náš dlouholetý partner Distribuční centrum Ahold a to v osobě
svého ředitele Martina Boumy.
Těšíme se na vás na všechny. Přijďte včas, ať se na vás dostane nejen s jitrnicemi a medovinou, ale také se salátovou degustací vítězů desátého ročníku.
Závěrem této pozvánky mi dovolte poděkovat mratínské radnici. Obec Mratín je trvale velkou podporou a to nejen mentální.
Děkujeme, starosto a místostarosto!
Jakub Kohák a Martin Pánek se svým týmem (2015)

Generálním partnerem prvního adventu je tedy tradiční česká společnost Vitana, seznamte se proto s oficiálním názvem desátého ročníku Vitana majonéza Cup 2016 - Mistrovství ČR v
přípravě bramborového salátu. Koná se 26. listopadu na hřišti. Staročeský jarmark začíná již v 9:00 hodin a těšit se můžete
na tradiční pochutiny, vepřové speciality, horké i studené nápoje, vánoční stánky, stromky, loutkoherce Viktora i staropražskou
kapelu.
Role předsedy poroty se ujme opět známá osobnost, jejíž totožnost zatím nesmíme prozradit. Přijde čas, kdy to vysvětlíme
:-) Každopádně v porotě letos, k překvapení všech soutěžících,
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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

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
která se koná v neděli 27. listopadu 2016 v 18.00 hodin v Zámecké zahradě
za Restaurací U hřiště
Před vlastním rozsvícením vystoupí se svým programem děti z Mateřské školy Mratín
a koledy zazpívá místní pěvecký spolek Meluzína.
Auta nechte, prosím, doma, udělejte si pěknou procházku.
Tradiční občerstvení zajistí pan Miroslav Václavík.

		

Ing. Jiří Falek		
starosta obce

Bc. Zdeněk Novák
Agentura pro Mratín

Mikulášská nadílka
Z

atímco léto je na události skoupé, takže coby šéfredaktor
MratíNovin lačnící po smysluplném obsahu obcházím sousedy a nahlížím do jejich zahrad, hledajíc aspoň drobnost, která by
se dala publikovat, na podzim je to jiné.
Zejména díky adventu a křesťanským svátkům obecně je přelom podzimu a zimy doslova našlapaný akcemi a setkáními. Díky
Bohu.
Mikulášská nadílka je okamžikem, který by se bez dětí doslova neobešel. Zkuste si představit, že by nás děti vypekly a zkrátka
jeden rok nepřišly. Jak by to vypadalo? Asi následovně. V 16:30
bychom se sešli v sokolovně (tady je místo na poděkování TJ. Sokol
Mratín). Nanosili bychom stoly a stopadesát židlí a lehce se dohadovali o to, jak je každý rok rozmísťujeme. Pustili bychom si k tomu
dětské písničky a stále koukali na hodinky, jestli to stihneme. Mezi
tím bychom opakovaně volali čertovi, andělovi a Mikulášovi, aby
hlavně přišli včas. V 17:15 (o 15 minut déle, než slíbili) by dorazil
Mikuláš se svými kumpány, dovláčeli by sebou nůši plnou balíčků
(zde je prostor poděkovat Distribučnímu centru Ahold Klecany) a
sál prázdný... Alenka Syslová by do mikrofonu zpívala již potřetí
Mikuláš ztratil plášť v naději, že děti každou chvíli dorazí. Tak dost!
Taková představa je příliš krutá.
Buďte té lásky a vysvětlete svým dětem, že přijít pozdravit Mikuláše je povinnost. A ještě termín: 5. prosince od 17:00 hodin.
Kdo přijde pozdě, toho vezme čert!		
(red)
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Vážení občané,
nezadržitelným tempem se blíží závěr roku, který je spojen s
celou řadou akcí, na které se všichni a to nejen z Mratína, těšíme.
Poslední sobotu v listopadu (26.11) bude tradiční jarmark spojený
s již 10. ročníkem „Vitana majonéza Cup 2016 - Mistrovstvím ČR
v přípravě bramborového salátu“. Následující den v neděli 27. listopadu bude další akce, a to „Rozsvícení vánočního stromu“, kde
chceme dětem udělat radost čokoládovým adventním kalendářem
a dospělým sklenkou svařeného vína. Svařené víno je určeno ke
konzumaci na místě, nelze si jej odnášet v přinesených nádobách
domů. Obě akce jsou na samostatných pozvánkách. I prosinec bude
plný akcí, jen tedy heslovitě. Mikuláš, Mratínská polední spojená
s rozdáváním Betlémského světla a každoroční Beseda z občany
na jakékoliv téma týkající se obce. Přesné termíny budou v příštím
vydání Mratínovin.
Poslední dobou začínají být před zimou častější odstávky elektřiny. Některé jsou plánované, jiné neplánované. Ta poslední plánovaná odstávka ale potrápila více občanů, než se očekávalo. Bylo
nahlášeno, že budou vypnuty pouze 2 rodinné domky v Kostelecké
ulici, ale podle dotazů občanů jich bylo vypnuto mnoho dalších v
ulici Dlouhé a v ulici k Vysušilu.
Máte-li problém s dodávkou elektřiny, můžete se podívat na speciální webovou stránku ČEZ Distribuce, http://www.cezdistribuce.
cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html nebo zavolat na telefon 800 850
860, kde získáte více informací. Je lepší a účinnější volat na uvedené číslo, protože na Obecním úřadě ani sami nevíme, že určitá část
je z důvodu poruchy bez proudu a jak dlouho bude oprava trvat. Navíc tak okamžitě informujete společnost ČEZ Distribuce o poruše,
protože tato společnost je pro Vás partnerem, protože s ní má každý
smlouvu o přenosu elektrické energie.
V sobotu 26.11.2016 budou Lesy ČR, s.p. kácet rizikové topoly v Mratínském háji. Je to za můstkem přes Mratínský potok ve
směru na Kostelec nad Labem před tzv. „esíčkem“. Letos tam během i slabého větru spadlo na silnici asi 5-6 stromů. Naštěstí se
nic nikomu nestalo. Vzhledem k tomu, že stromy jsou až těsně k
silnici, nelze je pokácet jinak než, že se položí přes silnici. Hned
se rozřežou na několik kusů, aby se mechanizací daly odsunout na
protější pole, kde teprve dojde k jejich odvětvení a rozřezání. Je
to z důvodu minimalizovat uzavírku komunikace. Je to domluveno
tak, že po průjezdu autobusu MHD, se komunikace uzavře, pokácí
se několik stromů, odklidí se, doprava se uvolní do doby, než dojde k dalšímu kácení. Uzavírka by měla být jen při kácení krajních
stromů (2-3 řady), pak se již budou stromy při kácení pokládat na
vlastní (již uvolněný) pozemek lesa. Les se nebude kácet celý, ale
jen ty stromy do takové vzdálenosti od komunikace, aby při případném pádu větve nedosáhly na komunikaci. Celá tato akce je v režii
státního podniku Lesy České republiky. Naše obecní policie bude
při uzavírce asistovat.
Jen někteří občané dostali do schránek informaci, že se bude provádět výměna vodoměrů. Nejedná se o náhodný výběr občanů, ale
týká se to těch, kterým u vodoměrů po 6 letech končí certifikace.
Omlouváme se za narušení domovního klidu, ale je to dáno zákonem. V tomto zákoně je také psáno, že vodoměr musí být přístupný.
Známe případy, že někteří si jej obložili obkladačkami či sádrokartonem. V tomto případě si budou muset na své náklady vodoměr
zpřístupnit. Pokud někdo odmítne, může dojít až k uzavření přívodu
vody do objektu.
Omlouvám se za tento poněkud tvrdý tón, který může urážet
všechny slušné platící občany, ale poslední dobou vzrůstá počet
těch občanů, kteří za vodu neplatí. Letos poprvé došlo k uzavření
vody dlužníkům, kteří ani po několika výzvách vodné a stočné nezaplatili. Po zaplacení jim byl přívod vody zase obnoven.
Blíží se zimní období. Byli bychom rádi, aby byla stejná jako
zimy předchozí, neboť ušetříme na zimní údržbě. Ale i když bude

stejná jako zimy předchozí, nevyhneme se nějakému 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 majitelé 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 jen hlavní
komunikace.
Letos za náklady na zimu jsme již vynaložili pořádnou hromadu
finančních prostředků, aniž ještě zima přišla. Byli jsme totiž nuceni
pořídit si pluh na odklízení sněhu a speciální pneumatiky s hrubým
vzorem včetně tunového závaží, aby vozidlo Multicar bylo schopno sníh odklidit. Doposud nám smluvně odklízel sníh pan Hrádek.
Fungovalo to celou řadu let. Měli jsme výhodnou cenu, nemuseli
jsme se strat o techniku, stačilo jen zavolat. Bohužel došlo k tomu,
že někteří občané jej hrubě a sprostě uráželi, aniž jsme na obecním
úřadě pochopili proč. Snad proto, že si komunikaci před svým domem uklidili ručně, a při průjezdu pluhu se do uklizených vjezdů
navalí sníh. Je to pravda, je to nepříjemné, ale zatím nikdo nevymyslel nic lepšího. Ono to ale není zase nic tak strašného. Stačí
ručním hrablem to několika tahy odklidit, sám s tím mám osobní
zkušenosti, navíc se před vraty našeho domku pluh točí do zatáčky
z výjezdu boční ulice, takže sněhu je tam víc, než při přímém průjezdu.
Pokud máte někdo nějaký realizovatelný nápad za rozumných
finančních podmínek, klidně nám přijďte poradit. Zimní údržba
není jednoduchá věc. Průjezd všemi ulicemi trvá několik hodin, k
tomu ještě nutno přičíst další hodiny na chodníky. Nutno vystihnout
i správný čas. Nemá cenu vyjíždět hned při začínajícím sněžení,
pak je nutné vyjet ještě jednou, což stojí peníze. Pokud toho necháme napadnout více, jsou problémy - ten sníh, zvlášť je-li mokrý,
vůbec zvládnout. Pak se jenom stroj i dělník trápí a čas úklidu se
prodlužuje. S pluhem není možné jet úplně pomalu, pro odklizení
je potřeba určitá rychlost, aby vozidlo s pluhem mělo určitou dynamickou sílu, aby sníh klouzal po pluhu a nelepil se na něj. Proto
požadujeme volný průjezd ulicemi. Pokud pluh přijede k odklizené
části, obsluha s tím nemůže nic dělat. Musí projet, protože na pluhu
má nějaký kubík sněhu a nemá jej kam dát, to lze až na konci ulice.
Pokud zastaví, tak se nemusí již rozjet (při mokrém sněhu). Ano,
může zvednout pluh, ale hromadu sněhu na ulici nechat nemůže.
Ani se panu Hrádkovi nedivím, že nám tuto službu přestal poskytovat. Dělal to jen za náklady na naftu, svůj čas strávený třeba
od 02:00 do 7-8:00 neúčtoval, protože jako občan chtěl přispět obci
nějakou pomocí - a ještě se nechat přitom urážet. Velice se nám
omlouval, že již službu nebude obci poskytovat, ale za těchto podmínek nemá zapotřebí, aby ho někdo urážel. Chtěl bych mu na tomto místě za obec Mratín poděkovat za dlouholeté, nezištné služby a
popřát mu pevné a dlouhé zdraví. Se zimou a jejími nástrahami se
musíme poprat sami a jsme na to připraveni.
Vzpomenu ještě na události od posledního vydání Mratínovin.
Volby do krajských zastupitelstev a senátu snad ani nebudu komentovat, tam máte informace z tisku. Jenom taková perlička nakonec.
Práce ve volební komisi není složitá, ale únavná. Moc lidí se do této
činnosti nehrne a ani odměna není nijak velká. Zůstala na úrovni
r. 2008 ve výši 1.300,- Kč hrubého před zdaněním. Ale protože ve
Středočeském kraji byla podána na průběh voleb stížnost a příslušný
soud ještě nerozhodl, není možné podle zákona odměny členům
volebních komisí vyplatit, jinak by to bylo pro účetní a starostu
porušení rozpočtové kázně s trestním postihem. Prostě se schválil
zákon, kde se nikdo nezabýval tím, že si předem nastíní všechny
situace, jaké mohou při volbách vzniknout a případné kritická místa
odstraní. Takhle nám za pár let při četnosti voleb, kam chodí minimum lidí, slíbí se odměna, která se pak vyplatí až za 2 měsíce po
volbách, nikdo nebude chtít zasedat ve volební komisi.
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(pokračování ze strany 3)

Teď něco veselejšího. V sobotu 22. 10. 2016 jsme po 15 letech
obnovili akci „Vítání nových občánků Mratína“. Bylo pozváno
celkem 22 dětí se svými rodiči a blízkými. Akce se uskutečnila v
kapli sv. Archanděla Michaela, děti jsme vítali ve dvou skupinách.
Po krátkém proslovu starosty a vystoupení dětí z Mateřské školky
byly rodiče postupně obdarování pamětním listem, podepsali se
do pamětní knihy a děťátko obdrželo hračku a knížku. Chtěl bych
na tomto místě poděkovat všem, kteří tuto akci připravovali. Ať se
jednalo o pracovníky údržby při úklidu kostelíka, výběrem, nákupem dárků a přípravou organizace ze strany pracovnic obecního
úřadu, dětem i učitelkám Mateřské školy za milé vystoupení a zastupiteli p. Zdenkovi Novákovi za hudební doprovod. Děkuji.

V pátek 28.10.2016 při příležitosti 98. výročí založení Československé republiky byl uskutečněn lampionový průvod zakončený ohňostrojem na fotbalovém hřišti v Zámecké zahradě. Vzhledem k tomu, že podle meteorologických radarů se blížil déšť, trasa
byla zkrácena a nakonec se vše stihlo ještě před deštěm. Tak trochu
stranou zůstalo položení kytic k pomníkům u návesního rybníčka a u Obecného úřadu. Píši o tom proto, neboť prostor pomníku
u Obecního úřadu díky úpravám nabyl důstojnosti. Díky dotaci z
programu FROM od Středočeského kraje jsme opravili opěrnou
zeď mezi dvorem Obecního úřadu a parčíkem. Následně jsme tedy
mohli již za vlastní prostředky upravit okolí pomníku. V roce 2018
bude stoleté výročí vzniku československé republiky, rádi bychom
toto výročí oslavili. Nějakou představu důstojné oslavy již máme,
ale rádi přijmeme jakýkoliv dobrý nápad.
								
				
Ing. Jiří Falek			
								
				
starosta obce
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Kroužky ve kterých je ještě možné začít a poznat nové kamarády

Jak je to v Mratíně s Halloweenem?
Někdo ho slaví, někdo ignoruje. Píšu o nedávném Halloweenu.
Halloween je svátek všech svatých, který se nejvíce slaví v
Americe. Většina čechů si však myslí, že je tento svátek původem z Ameriky a neslaví ho, aby zachovala Českou tradici.
Tento mýtus ale musí vyvrátit. Svátek vznikl kolem 19. století v
Irsku, a do Amerky se rozšířil až časem. Mně osobně Halloween
nevadí a myslím si že slavit ho není nic proti tradcím. Zajímalo
mě však zdali Halloween slaví i Mratín. Vyrazil jsem tedy do

ulic a výsledkem jsem byl mile překapen. Dalo by se říct, že v
Mratíně slaví Halloween každá druhá rodina! Proto mně napadá
proč neudělat soutěž o nejlepší Halloweenskou výzdobu? Prošel
jsem tedy Mratín a vyfotil tři nejlépe vyzdobené domy. Je na
vás, komu dáte svůj hlas. Hlasovat můzete na stránkách
www.mratín.info a vámi vybraný autor Halloweenské výzdoby získá knihu „Obrázky z moderních československých dějin“,
abychom podpořili českou tradici.		
(Adam)
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Velká Halloweenská soutež
ˇ o knížku
hlasujte na www.mratin.info
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Mratín má nový
zvuk a Meluzína
nové členky

27. listopadu se mratínské veřejnosti opět po roce připomene věhlasná
Meluzína. Toto volné seskupení talentovaným matek a otců, které na
sebe každé září začne hledat mailové adresy, aby mohlo začít cvičit, se
rozrostlo o dvě nové členky. Zatím
do Mratína dojíždí pouze na zkoušky,
ale kdo ví. Nechaly se totiž slyšet, že
když je odměníte bouřlivým potleskem, tak se sem i přistěhují.
Svou vánoční šňůru zahájí tradičně
na rozsvěcení mratínského stromku. Příjemnou změnou této události
bude zvuková aparatura, kterou ocení
zejména rodiče účinkujících dětí ze
školky, na jejichž tenkohlásky byla
konfigurována. Letos je prostě konečně uslyšíte!

Pár důležitých termínů pro občany Mratína
V pátek 18. listopadu bude Obecní úřad uzavřen z důvodu
dovolených.

nestačily provést v sobotu, budou pokračovat v neděli.
Rozsvěcení vánočního stromu – neděle 27.11.2016 od
18:00 hodin

Staročeský jarmark a 10 ročník Mistrovstvím republiky ve
výrobě bramborového salátu – sobota 26.11.2016 od 9:00
hodin

Svoz bioodpadu v listopadu končí, poslední svoz je v
pondělí 28. listopadu 2016. Pak i nadále je každou neděli
od 9:00 do 10:00 otevřen sběrný dvůr, kde mohou mratínští
občané bioodpad či ostatní odpad zdarma odložit.

Omezení, resp. zpomalení dopravy na Kostelec nad Labem
– v sobotu 26.11.2016 bude od rána částečně omezena doprava po silnici do Kostelce nad Labem z důvodu rizikového kácení krajních topolů v Mratínském háji. Mělo by
se jednat o 10-20 minutové uzavření komunikace II/244
po dobu jeho skácení a odklizení stromů mimo komunikaci. Pak bude zase doprava uvolněna. Pokud by se práce

5. proince od 17:00 je v mratínské sokolovně Mikulášská
nadílka pro děti
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