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Vítání prázdnin, ohlédnutí
Začátek léta, konec školníku roku,
prázdniny a dovolená, to je období,
na které čekají a těší se malí i velcí. Prázdniny se ovšem sluší řádně
přivítat. To se událo v naší obci v
neděli 25. června. A jak vše probíhalo?
Začalo to jasanem. S jeho konečnou podobou se měli naši občané a
návštěvníci možnost seznámit již v
průběhu měsíce června, ale při příležitosti vítání prázdnin byl Dobrý duch Mratína oficiálně přivítán
jako součást sportovního areálu
starostou obce a zároveň byl všem
představen sochař pan Švadlenka,
který se o celou věc zasloužil. Jasan
je dál zachován v úplně jiné podobě
pro další generace.
(pokračování na str. 4)

III. ročník turnaje starých gard v Mratíně

Druhá červencová sobota v Mratíně patří již tradičně fotbalovému turnaji
starých gard. Ne jinak tomu bylo i letos.
8.července 2017 se sešlo na skvěle připraveném hřišti, za což patří dík Mílovi Melicharovi a Jirkovi Šestákovi, šest velmi kvalitních týmů: kromě
domácí Staré gardy Mratín pozvání stejně jako v loňském roce přijaly staré
gardy z Chaber, Řeže, Obříství, Borové Lady a jako nováček dorazil s velmi silným mužstvem Střížkov.
I tentokrát nebyl Mratín ochuzen o fotbalové legendy československého,
respektive českého fotbalu. V týmu Chaber nastoupili Láďa Vízek a
Ivan Hašek a pohled na fotbalové umění těchto borců potěšil nejednoho
fanouška, ať už diváka či hráče na hřišti. Nicméně i ostatní mužstva disponovala řadou výtečných hráčů, u nichž věk nehrál vůbec žádnou roli.

Oproti předchozím ročníkům byl letošní turnaj posílen o tři registrované
fotbalové rozhodčí, což přidalo na kvalitě samotných utkání. Jako obvykle
proběhly všechny „mače“ v duchu fairplay a přátelská atmosféra, byť si nikdo nic na hřišti nedaroval, provázela setkání starých gard po celou sobotu.
Vlastně ještě pěkně dlouho po posledním hvizdu výborných rozhodčích.
Samotný turnaj přinesl skvělé fotbalové okamžiky. Už zápasy ve skupině
se vedly s vysokým nasazením, a zatímco zkušené Chabry, vítězové dvou
předchozích ročníků, ve skupině „A“ své soupeře s přehledem válcovaly, o
první místo ve skupině „B“ se rozhořel litý boj mezi domácí Starou gardu
Mratín a mužstvem Střížkova. O postupujícím po vzájemné remíze 2:2
rozhodl jeden jediný gól z předchozích zápasů v neprospěch domácích
borců.				
(pokračování na str. 3)
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Vážení občané,
svůj příspěvek píši skoro v polovině srpna. Za tři týdny
skončí prázdniny a školákům začnou povinnosti. Připadá mi,
že ten čas strašně letí. Před nedávnem jsme vítali prázdniny a
najednou je před námi konec. Doufám, že si všichni ještě pěkně
užijete zbytek prázdnin a dovolených.
Pro Obecní úřad ale žádné prázdniny nebyly. Po dlouhém
čekání nám dorazily potvrzující zprávy, že obec obdržela některé dotace, o které jsem za obec žádal. Najednou se na přelomu srpna a července rozjelo několik staveb:
- Oprava kaple sv. Michaela Archanděla
- Oprava dešťové kanalizace v Tyršově ulici
- Odbahnění návesního rybníka
- Oplocení budoucího sběrného dvora v bývalém cukrovaru
Do toho všeho stavebního ruchu máme organizační záležitosti s akcí „Vítání nových občánků Mratína“, plánovanou na
sobotu 9. září 2017. Aby toho nebylo málo, tak máme letos
ještě další významnou událost, a to je
300. výročí od postavení a prvního vysvěcení kaple sv.
Michaela Archanděla v Mratíně.
Je s tím spojeno mnoho organizačních kroků. Tato událost
vychází na pondělí 21. září 2017. Chtěli jsme této slavnostní
události dát důstojný ráz, a proto jsme pozvali začátkem letošního roku pana kardinála Dominika Duku, aby tento, pro obec
významný svátek, oslavil s námi. A podařilo se. Pražské arcibiskupství potvrdilo návštěvu pana kardinála na neděli 10.září
2017 na 15 hodinu. Pan kardinál bude sloužit slavností mši a
bude jej doprovázet Pražský katedrální sbor. Návštěvu pana
kardinála jsme využili pro další slavnostní akt, a to je požehnání praporu obce Mratín. Po mši se v Tyršově ulici seřadí slavnostní průvod a ten půjde okolo 16:30 hodin do Zámeckého
areálu, kde pan kardinál našemu praporu požehná (cca 17:00).
Pak pan kardinál půjde mezi občany a bude s nimi chvíli pohovořil. Celou akci zakončí koncert skupiny Kris Kros Kvintet z
Brandýsa. Předpokládaný konec okolo 19 hodiny. Občerstvení
v areálu zajistí pan Miroslav Václavík. Srdečně zveme všechny naše občany, bude to jedna z neopakovatelných událostí v
životě Mratína i jeho občanů. Přímo na akci budeme rozdávat
Pamětní list a podrobný program akce.
Nyní se z připravovaných slavnostních akcí vrátím do denní
reality. Dovolím si apelovat na dlužníky za vodné a stočné.
Většina faktur měla splatnost okolo 22.7.2017. Nyní po třech
týdnech je jich řada ještě nezaplacených. Docela nás to mrzí,
všichni se téměř známe, a přes to se najdou tací, kteří neplatí.
Technické služby u vodného a stočného fungují bez zisku, a
proto každá koruna chybí. Pokud si budeme na provoz půjčovat, náklady za úrok se započítají do vodného a stočného.
Myslím, že peníze se dají využít lépe. I urgování a následné
uzavření přívodu vody (pokud se do stanoveného termínu nezaplatí) něco stojí.
Když už jsem se dotkl problematiky vodného a stočného,
musím se zmínit o velkém problému, který asi před měsícem
vznikl v sousední obci Nová Ves. Byla tam nahlášena časově omezená odstávka přívodu pitné vody. A co se stalo. Při
obnovení přívodu vody začala mít část obyvatel žaludeční a
střevní problémy. Čím se to stalo. Řada občanů měla napojeny do jednoho domovního systému potrubí jak přípojku vody
z vodovodního řadu, tak i ze studny. Jakmile poklesl tlak ve

vodovodním řadu, tak čerpadla ve studních začala přečerpávat
studniční vodu do veřejného vodovodu. A protože studniční
voda není jednak chlorovaná a jednak může být i závadná, tak
došlo k zamoření veřejného vodovodu závadnou vodou a problém byl na světě.
Jaký byl závěr. Bylo podáno několik trestních oznámení na
obecné ohrožení a ohrožení zdraví. Policie české republiky to
šetří. Dále to šetří Vodoprávní úřad a každému, kdo to má takto
propojené, hrozí pokuta v deseti tisících.
Závěr: Studniční vodovodní systém nesmí být v žádném
případě propojen s vodovodním systémem z veřejného vodovodu. Omluvou nejsou ani zavírací ventily či zpětný ventil na potrubí.
Od příštího roku budou Technické služby provádět ve
spolupráci s Vodoprávním úřadem namátkové kontroly.
Ještě mám na srdci pár postřehů:
Máme tady krásný Zámecký areál pro naši zábavu a odpočinek. Mnozí nám jej závidějí. Ale ne všichni naši občané se
tam chovají odpovědně. Mnozí řeknou, že určité činnosti tam
nejsou zakázány, tak o co jde. Myslím, že jsou určité činnosti
a zvyklosti, které jsou samozřejmé, a není třeba je někde vyvěšovat.
1. Nošení skleněných nápojových sklenic na dětské hřiště a
do trávy mimo venkovní část restaurace. Chtěl jsem napsat, že
to je jenom otázka času, kdy se někdo řízne. Bohužel se už stalo. Malá holčička si vážně rozřízla chodidlo o rozbitou sklenici
v trávě. Není v lidských silách denně prohlížet celý areál, zda
někde není něco pohozeno.
2. Kouření na hřištích. Je to zákonem také zakázáno. I chlapi
v hospodě pochopili tento zákaz a respektují jej. Je to opravdu
„hezký“ pohled na dýmající maminku vedle skluzavky, jak dohlíží na své dítě. Přitom o zákazu kouření na hřištích se psalo v
novinách, probíralo v televizi a navíc se o tom píše na informativní desce hřiště v provozním řádu.
3. Používání dětských herních prvků rodiči. Skoro každý týden řešíme problém, že je něco povoleno nebo utrženo. Údržba
herních prvků a potřebné revize stojí ročně desítky tisíc Kč.
Proč to tedy ničit nezodpovědným přístupem rodičů.
4. Roznášení různých předmětů po areálu jako jsou kameny,
dřeva, větve či malé PET lahve s kamínky. Při sekání to není
vždy vidět a může dojít buď k poškození sekačky, nebo odmrštění předmětu, který může někoho zranit. Letos před pěnou
u akce Vítání prázdnin jsme sebrali těsně před akcí půl kýble
různých předmětů. A to se to den předtím sekalo.
5. Opravujeme sítě za fotbalovými brankami. Děti si z toho
udělali lezeckou stěnu. Síť byla určena na zachytávání balónů
a ne pro lezení. I následně instalované silné pletivo vzalo za
své. Tak nákladem několika desítek tisíc se tam dělá prkenná
zábrana se svislými prkny, a pak teprve bude mimo dosah síť.
Určitě by se ty peníze dali využít ve prospěch občanů a zejména dětí lépe.
							
Na jednu stranu chápu, že rodiče, pokud přijdou s dětmi, si
chtějí na chvíli odpočinout. Ale nechat děti úplně bez dozoru
není dobré. Rozhodně se nenaučí vážit si vybudovaných věcí.
		

(pokračování na str. 3)
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(pokračování ze strany 2)

a nemůže je ani vysypávat. Pokud někomu bio nádoba nestačí,
může si požádat o další nádobu, nebo může bio odpad zdarma
odvést v neděli do sběrného dvora za Obecním úřadem v otevíracích hodinách od 9:00 do 10:00 hodin.

A ještě poslední věc z jiného soudku.
U svozu bio nádob se poslední dobou stává, že je celá naplněna spadaným ovocem nebo drny s hlínou. Je potřeba znovu
připomenout, že jak zdvihací zařízení, tak i vlastní plastová bio
nádoba mají své technické limity. Taková nádoba nebude vyvezena.
Dalším problémem jsou větve. Jak jsme několikrát upozorňovali, případné větvičky je možné do nádoby dát, pokud budou
nastříhány na kousky o délce 10 cm. Byl i případ, že do otevřené
bio nádoby byl dán kmen stromku i s větvemi. Jak si to ti lidé
představují, že se to vysype, tak to nevím.
Dále se stává, že vedle nádoby jsou ještě pytle s dalším bio
odpadem. Obsluha pytle nemůže vhazovat do svozové nástavby

Tyto postřehy se netýkají těch občanů, kteří řádně plní své
občanské povinnosti či zásady slušného chování a mají zájem,
aby se obec rozvíjela k potřebám a spokojenosti obyvatel. Užijte
si ještě zbytek prázdnin a dovolených a v září na shledanou.
							
				
Ing. Jiří Falek
				
starosta obce

III. ročník turnaje starých gard v Mratíně (pokračování ze str. 1)
volníků, kteří se na přípravě a organizaci letošního turnaje podíleli. Díky skvělému zázemí, které celý areál skýtá, a jenž je právem
chloubou obce, se nebojím říct, že turnaj má přidanou hodnotu v
celodenním vyžití nejen samotných fotbalistů a jejich fanoušků,
ale i celých rodin s dětmi.
Vše navíc umocnily kulinářské dovednosti místního pohostinství a samotnou třešinkou na dortu pak byla večerní zábava s bohatou tombolou, kdy se o skvělou náladu starala kapela Hvězdná
pěchota.
A úplným závěrem: nashledanou v červenci 2018 na 4. Ročníku
turnaje starých gard v Mratíně, který, pevně věřím, se opět uskuteční za podpory Pojišťovny Kooperativa.
Za starou gardu Mratín Tomáš Kalvach a Josef Fiala

V odpoledních hodinách se začalo na hřišti rozhodovat o vítězích
letošního turnaje. V zápase o páté místo mezi Borovou Ladou a
Řeží zvítězila ve zkráceném čase stará garda Řeže.
O medailové umístění, konkrétně o třetí místo se utkala Stará garda mratín se svými vrstevníky z Obříství a po skvělém výkonu s
přehledem zvítězila. Bronz tak zůstal doma.
Vrcholem celého turnaje se stalo samozřejmě finále, které přineslo napínavou podívanou ze skvělými fotbalovými momenty.
Na hřišti si to rozdaly týmy Střížkova a Chaber. O vítězi zápasu,
potažmo celého turnaje nakonec rozhodl až penaltový rozstřel, ve
kterém byli úspěšnější, možná šťastlivější, borci ze Střížkova a
tím z pomyslného trůnu vítězů dvou předchozích ročníků sesadili
právě své soupeře z Chaber.
Co dodat závěrem? V roce 2015 se uskutečnil první ročník turnaje jako pokus o sportovní zpestření fotbalového života v Mratíně. A on vyšel! O rok později se repríza minimálně vyrovnala
předchozímu turnaji… A o tom letošním turnaji, si myslím, k tradici bylo úspěšně nakročeno. Již teď se můžeme těšit na příští rok,
kdy se uskuteční 4. ročník.
Nerad bych samozřejmě zapomněl na poděkování všem dobro-

Horní řada: Kalvach Tomáš, Melounek Petr,Václavík Lukáš,Kvasnička Aleš, Sláma Radek,Zolman Viktor Spodní řada: Němec Ladislav, Beneš Jan, Hrdinka Pavel, Fiala Josef „C“
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Vítání prázdnin, ohlédnutí (pokračování ze str. 1)
A mohlo začít odpoledne plné zábavy, jehož průvodkyní byla
Duhová bába. Pro děti byl připraven skákací hrad, letos nově i
řetízkový kolotoč. Obě atrakce si děti s chutí užívaly. Starý známý
červený vláček se třemi vagónky si do večera ani neodpočinul,
stále měl další a další zájemce o vyhlídkovou jízdu. Malování na
obličej je samozřejmě při takovýchto akcích vítané a děti trpělivě
čekaly, až na ně dojde řada a jejich vzhled se změní podle přání
buď na vílu, tygříka, motýlka nebo třeba piráta.
Původně slíbené vystoupení zástupců Policie ČR se nakonec
odehrálo formou předvedení jejich moderní techniky. Posadit se
za volant rychlého auta, byť stojícího, spustit maják a sirénu, to
je něco! To samé si děti mohly vyzkoušet i u motocyklu. A nejen
děti, každý, kdo projevil zájem.

Loutkoherecká skupina Loudadlo uvedlo svou hru Na kouzelném
paloučku. Podium bylo rázem obležené dětmi, které nadšeně
reagovaly a v závěru herce odměnily velkým potleskem.
To už ale byli připraveni hasiči z Kostelce nad Labem a Neratovic, aby se na povel z útrob jejich cisterny vyvalilo moře
různobarevné pěny. Děti po očku sledovaly, kdy to začne, aby
snad nepropásly začátek tolik očekávané atrakce. Růžová,
bílá, žlutá, světlemodrá a zelenkavá pěna se konečně valila po
trávníku a zdálo se, že jí není konce. To bylo zábavy! Počasí
vydrželo, naštěstí se předpověď beze zbytku nenaplnila a nespadla ani kapka. Prázdniny jsme přivítali, jak se patří!
					
Jana Jiráková.
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POZOR - Pronájem mratínského víceúčelového hřiště v r. 2017 na telefonu 606 572 100

Odbahnění návesního rybníka a oprava zdi
Nejen kapr, karas, amur, ale i bolen a sumec žili spokojeně v
několika krásných exemplářích v rybníčku na návsi, ale jen do
neděle 30. 7. 2017. V sobotu večer bylo upuštěno asi 25 centimetrů vody, zbytek pak v neděli ráno. A to už rybám muselo být
jasné, že se jedná o velké stěhování. No, moc se jim nechtělo,
některé se zarputile bránily, ale nakonec se musely podrobit přesile. Podběrákem putovaly do velké černé umělohmotné nádoby
(kalfasu) a v ní honem ke břehu. Tam na ně čekala velká káď
s čistou vodou, kde se opláchly od bahna a jiných nečistot. V
druhé, umístěné na valníku, byly ryby přepraveny několik set
metrů do cíle svého budoucího domova, do rybníku zvaného
„Ministerský“.
Kdo z přihlížejících čekal pár drobných rybek, ten byl překvapený. Kapři byli pořádní mackové, největší měřili až 70 cm a
sumec o délce 120 cm vážil dobrých 10 kg. Také byly odebrány
a zakonzervovány mladé odnože leknínů. Po opětovném napuštění bude ještě na podzim dodána násada tak zvané bílé ryby,
plotice, karas, možná i několik kapříků. Další zarybnění proběhne na jaře. Určitě se v novém prostředí bude novým mladým
rybičkám líbit a dobře dařit.
Rybníček teď čeká odbahnění, poté bude následovat oprava
břehů. Vysoutěžená cena byla 871 178,- Kč firmou Dvořák stavební s.r.o. Od Ministerstva zemědělství obec obdržela dotaci ve
výši 529 000,- Kč. Termín dokončení - 11/2017.
					
J.Jiráková
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Mratínští rytíři

90
14. srpna oslavila nádherné devadesátiny paní

Marie Laňková
Přejeme pevné zdraví a hodně štěstí

Dopis do redakce MratíNovin poslala Ema Sebíňová.
pozn. red.: Karel Čermák, Martin Sůva a Tomáš Horka mají náš respekt!
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Vítání nových občánků Mratína

Uběhl zase rok od znovu zavedení vítání nových občánků Mratína, kteří jsou
trvale hlášeni v Mratíně. Všechny rodiče
oslovíme. Není to povinné jako dříve, je
to na svobodném rozhodnutí každého.
Pokud bude zájem rodičů, budeme s tím
pokračovat i nadále. Tento slavnostní
akt bude v sobotu 9. září 2017 od 14:00
hodin v kapli sv. Michaela Archanděla.
Všichni se těšíme. (JF)

Stavební činnost obce Mratín v srpnu 2017
Odbahnění návesního rybníka
Začátkem srpna začalo odbahnění rybníčku na návsi. Zhruba týden předtím místní rybáři rybníček vypustili a vylovili ryby, které si tam nasadili (viz jiný článek o výlovu). V současné době je
bahno odvezeno na deponii, stěny jsou ostříkány tlakovou vodou
a rákos osekán. Břehová stěna směrem k pomníku bude rozebrána a znovu přezděna, ostatní stěny budou v místech velkého poškození také přezděny, menší poškození bude vyspárováno.

Oprava kaple sv. Michaela Archanděla
Pustili jsme se do oprav mokrých omítek uvnitř i vně kaple. Na
to žádnou dotaci nemáme, opravujeme to ze svých prostředků.
Když jsme kapličku opravovali v r. 2010, vlhkost nebyla tak
zřejmá, a proto to tehdy projektant neřešil. Za poslední roky však
koncentrace solí v omítce a zdivu překročila svoji mez a vlhkost
se objevila. Současná technologie je taková, že byla otlučena
opadaná omítka a zeď se nejdříve namočí a následně natírá vápennou emulzí. Při vysychání vodní páry sebou vytahují ze zdi
soli a ty pak krystalizují na vápenném nátěru. Tento proces se
opakuje několikrát až do doby, kdy se krystalky přestanou tvořit.
Je to zdlouhavý proces. Pak se otlučená místa nahodí a zdi se
natřou prodyšnou barvou.

Oplocení budoucího sběrného dvora v bývalém cukrovaru
Dosud jsme na svůj pozemek v bývalém cukrovaru jezdili na základě dohody přes pozemek jiného majitele. Vzhledem k tomu,
že nový majitel má plány na využití svého pozemku, proto jsme
v první polovině roku vybudovali nový přístup na obecní pozemky. Nyní bude opraveno stávající oplocení a postavena vstupní
brána. (JF)

Oprava dešťové kanalizace v Tyršově ulici
Tam se provádějící firma trápí od začátku. Nejprve skoro 2 měsíce čekala na vytyčení trasy plynu, potom u v jednom místě
byl telefonní kabel vybočený z vytyčené trasy, potom ze strany
ČEZu nebyly řádně označeny elektrické kabely k bytovkám a u
jednoho došlo k poškození. Následný déšť v pátek 11. srpna jim
výkop zaplnil vodou a došlo k sesuvům zeminy do výkopu. Snad
další trasa už bude bez problémů.

Mratínský bazárek a okolí - je skupina, kterou na Facebooku založily mratínské
maminky. Vyměňují nebo prodávají si zde dětské oblečení, poptávají různé služby, hledají pomoc s různými domácími pracemi a pod. Dáváme like
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