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Mratín navštívil nevyšší představitel české katolické církve

Dominik kardinál Duka OP

Přivítání chlebem a solí, úsměvy, přátelská nálada, krásné slavnostní kroje mratínských Baráčníků a převzetí pamětního listu.
To mohl zažít každý, kdo se rozhodl zúčastnit se oslavy spojené
s významnou událostí naší obce v neděli dne 10. září 2017.
Tři sta let stará a přesto se skvěla novotou. Upravená, čistá, květinami vyzdobená, sice skromná, ale přesto krásná. Tak vypadala
Kaple sv. Michaela Archanděla ve svůj slavný den. Dlouho pečlivě připravovaná a neopakovatelná událost se stala skutečností.
Přijel ten, na kterého jsme se rozechvěle těšili a který svou účas-

tí korunoval naše významné výročí - Jeho eminence Dominik
kardinál Duka OP. Slavnostní náladu pak ještě umocnil svými
písněmi Pražský katedrální sbor, který pana kardinála doprovázel. Mše svaté, kterou celebroval pan kardinál, se zúčastnil i náš
současný kněz Josef Hurt, působící ve farnosti Brandýs nad Labem i minulý kněz Jan Houkal, jež je farářem v Římskokatolické
farnosti u kostela Nejsvětějšího srdce páně v Praze na Vinohradech. Zájem občanů odpovídal významu krásného výročí, první
účastníci zaujali svá místa již hodinu před začátkem akce. Hned
po přivítání zazněla z úst pana kardinála pochvala na stav kaple,
v jakém se nachází. Šířil kolem sebe krásnou atmosféru, hovořil
nesmírně laskavě, lidsky a skromně. Na důkaz díků zazněl na
závěr spontánní potlesk zúčastněných.
Po ukončení části oslavy v kapli se pod velením Baráčníků řadil průvod v Tyršově ulici a vydal se do zámecké zahrady, kde
po krátkém proslovu starosty p. Ing. Jiřího Falka požehnal pan
kardinál praporu obce. Pražský katedrální sbor zazpíval českou
státní hymnu a po té již zavítal pan kardinál Duka neformálně
mezi občany. Neúnavně podepisoval pamětní listy i památníky,
každý si s ním chtěl potřást rukou, pro každého měl úsměv a
vlídné slovo.
Co napsat závěrem? Díky všem, hlavně panu starostovi, kteří
se zasloužili o to, že jsme mohli prožít tak krásné odpoledne a
uchovat si nezapomenutelné zážitky. Fotografie, podepsané pamětní listy a podpis pana kardinála v pamětní knize obce, nám
budou tento výjimečný den navždy připomínat.
				
J. Jiráková, kronikářka.
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Vážení občané,
dětem skončily prázdniny a začal nový školní rok. Začátkem září
se rapidně snížily teploty a některé dny byly úplně podzimní. Snad
ještě bude „babí“ léto. A začaly konečně růst houby.

vení a prvního vysvěcení kaple sv. Michaela Archanděla. O průběhu akce píše naše kronikářka paní Jana Jiráková na jiném místě. Já
bych se soustředil na přípravu této akce. První myšlenka oslavit toto
výročí vznikla někdy během března. Zdálo se nám to jako báječný
nápad důstojně výročí oslavit. Kupodivu pan kardinál na dotaz o
možné jeho účasti padl na úrodnou půdu. To jsme si ale ještě neuvědomili náročnost akce. Když vezmu, že ještě v pátek dopoledne se
v kapličce pohybovali zedníci a dělali poslední úpravy a pak teprve
nastal úklid. Na tom se podíleli pracovníci a pracovnice obecního
úřadu a další dobrovolníci. Rovněž úklid okolí kapličky, cesty k Zámecké zahradě a příprava areálu nebyla jednoduchá. Nebýt pomoci
při organizaci akce od všech místních spolků a dalších dobrovolníků, nevím, jak bychom to zvládli. Sokolové propůjčili Sokolovnu
na převlečení pana kardinála a ostatních kněží do slavnostního roucha. Chtěl bych na tomto místě poděkovat zejména místním baráčníkům, kteří v krojích vytvořili pestrou atmosféru jak při příchodu
do kapličky, tak i uvnitř. Rovněž v průvodu vynikly jejich barevné
kroje. Tetičky přivítali pana kardinála důstojně chlebem a solí, ten
se zas na oplátku se všemi přivítal podáním ruky. O organizaci při
vstupu a usazování hostů se postarali členové Agentury pro Mratín
včetně zajištění ozvučení prostoru. Slavnostní mši celebroval sám
pan kardinál, pomáhal mu současný farář páter Josef Hurt a bývalý
farář páter Jan Houkal. Myslím, že hlavní řeč pana kardinála si našla
cestičku ke všem přítomným bez rozdílu, vystihla citlivě problémy
dnešní doby, které podvědomě všichni cítíme. Také průvod byl pod
taktovkou a organizací našich baráčníků, kteří spolu se zpívajícími
členy Pražského katedrálního sboru vytvořili neopakovatelnou atmosféru. Bezpečnost nejenom průvodu ale i celé akce zajišťovala
mratínská Obecní policie ve spolupráci s Policií České republiky a
dalšími dobrovolníky pro zabezpečení parkování.

V srpnu jsme na Obecním úřadě měli snad nejvíc práce za celý
rok. Začala akce „Odbahnění návesního rybníka“ na kterou jsme
obdrželi dotaci. Práce postupovaly dobře, takže začátkem září bylo
hotovo. Teď se zabýváme vyúčtováním.
V ulici Tyršova se také stihla oprava dešťové kanalizace. Po celou dobu provádějící firma zápasila s nedefinovatelným shlukem
různých kabelů, některé musela překládat, některé ji správci sítí
vůbec nenahlásili, nebo nebyly ve vyznačené trase. Došlo tak ve 2
případech k jejich narušení. Nakonec se ale vše zvládlo v termínu
včetně úpravy parkovišť. Jedno štěrkové je u domu čp. 182, druhé,
dlážděné je na začátku Tyršovi ulice za Sokolovnou pro návštěvníky kapličky.
V srpnu bylo vyhlášeno výběrové řízení na „Chodník Mratín
– Měšice“ v části na našem katastru. Z pěti firem měla nejnižší
cenu společnost Šnajdr stavby Mělník, s.r.o.. V současné době se
připravuje geodetické vyměření a práce začnou co nejdříve. Musí
být hotovo do listopadu. Trochu s napětími sledujeme druhou část
chodníku na měšickém katastru, kde se výběrové řízení začíná teprve připravovat.
Další srpnovou akcí byla oprava fasády kapličky sv. Michaela
Archanděla. Termín byl šibeniční, protože vše muselo být hotovo
do pátku 8. září, protože v sobotu 9. září bylo v kapličce vítání nových občánků a v neděli návštěva Jeho eminence pana kardinála
Dominika Duky. Řada občanů se mě ptala, že práce probíhají pomalu. Navenek to tak vypadalo, ale skutečnost byla jiná. Vše spočívalo
ve stanoveném a schváleném postupu od památkářů, který spočíval
v tom, že omítka se odrhla nebo v místech silně poškozených se
otloukla, pak se zeď vlhčila vodou pomocí mokré houby. Na takto
namočenou zeď se nanesla vrstva kašovitého vápna. Jak zeď vysychala, tak vlhkost vzlínala k povrchu a nesla sebou částečky solí. Ty
se pak vysrážely na povrchu vápenaté vrstvy. Tato vrstva s malými
krystalky se seškrábala a postup se opakoval znova a znova. Bylo
to několik desítek cyklů. V současné době je hotovo, musí se ale
přetřít námi reklamovaná fasáda, aby barva povrchu byla jednotná.

Na pódiu v Zámecké zahradě se zatím připravila skupina KrisKrosKvintet z Brandýsa, které poskytl šatny místní fotbalový klub
Sparta Mratín. Ta jenom čekala, než pan kardinál požehná obecnímu
praporu a setká se s obyvateli obce. Pak následoval jejich koncert,
který měl neopakovatelnou atmosféru. S panem kardinálem jsme se
rozloučili v restauraci hotelu Diama, kde jeho pracovníci připravili
pro pana kardinála malé pohoštění, za což jim také moc děkujeme.
Myslím, že jsme si neutrhli žádnou ostudu, důstojně jsme pana kardinála přivítali a provedli celým programem. Ještě jednou děkuji
všem zúčastněným, kteří se podíleli na přípravě a na zdárném průběhu slavnostní akce.
				
Ing. Jiří Falek
				
starosta obce

Největší připravovanou akcí byla oslava 300. výročí od posta-

V sobotu 9. září jsme v kapli přivítali nové občánky Mratína
foto: Michaela Hriciková
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CO NOVÉHO V SOKOLOVNĚ?
Byť to vypadá, že přes prázdniny bylo v sokolovně ticho a klid,
není tomu tak. T.J. Sokol Mratín se velmi intenzivně připravuje
na novou sezonu. Nejen že cca 3 měsíce sestavuje ve spolupráci
se všemi trenéry a cvičiteli nový harmonogram sportovních aktivit, pracujeme i na zvelebení naší sokolovny.
V letošním roce se podařilo získat finanční podporu, kterou nám
schválilo zastupitelstvo obce Mratín a probíhá kompletní výměna podlah v šatně a předsálí. Strhli jsem staré a zpuchřelé linoleum a nahradili ho krásnými, novými dlaždicemi,. Zároveň s tím,
jsme provedli pár drobných úprav interiéru a pochopitelně se vše
završí vymalováním šaten a předsálí. Máme obrovskou radost
a T.J. Sokol Mratín si dovoluje touto cestou srdečně poděkovat
zastupitelstvu obce za tuto finanční podporu.
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abychom se nedostali do žádných finančních potíží :-). Mílo,
děkujeme :-). V letošním roce se nám podařilo pár kaček ušetřit
a výbor T.J. Sokol Mratín se rozhodl zainvestovat do rozšíření
sportovního vybavení a náčiní. Nechali jsme nainstalovat železnou konstrukci, kde jsou umístěny dvě šplhací tyče a šplhací
lano. Tento systém lze využití i na jakýkoliv jiný závěsný systém
(například určený k posilování), pochopitelně do určité nosnosti.
Lze zde umístit i lehčí boxovací pytle apod. Cílem je především
rozšířit možnosti aktivit všestranného cvičení pro děti, které je
velmi navštěvované a oblíbené. Letos jsme děti rozdělili do dvou
hodin. Chceme dětem dát maximum, abychom je v dnešní, uspěchané době počítačů a tabletů vybavili do života alespoň vývojem a posílením základních svalových partií a po roce s námi šly
do škol a prvních tříd se zpevněnými zády a plni sebevědomí
:-). Sami rodiče, kdyby viděli pokroky svých dětí …od prvních
hodin, kdy se neudrží ani na kruzích až po konec školního roku,
kdy dělají doslova zázraky.

Samozřejmě současně s tím náš šikovný sokolník během celých
prázdnin dělá různé drobné opravy, údržbu a potřebné kroky,
aby se sokolovna mohla od září na plno rozjet. Děkujeme sokolníkovi a jeho žene (Danovi a Míle :).
A co dál ? Celý rok velmi pečlivě nakládáme s finančními prostředky, kterých není mnoho. Především díky Míle, naší pokladní, která je svědomitá a velmi brání sokolskou pokladnu,

T.J. Sokol Mratín hledá nové

T.J. Sokol Mratín hledá
nájemce pro Restauraci

členy do svých řad a nové

Sokol. Je možná jakákoliv
dohoda, případně i pro jiné

cvičitele a trenéry. Dotazy

účely užívání, než je provoz
restaurace. Dotazy na tel.

na tel. 737 271 473.

737 271 473.
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• STREET DANCE s Katkou Strachotovu pro obrovský zájem rozšířili své působení na 4 hodiny v pondělí a 2 hodiny ve středu.
• Pro velký zájem máme další hodinu KARATE, tedy ne jen v pátek, ale nově v úterý
• ZTV se nám přesunulo na čtvrtky, rovněž tak všestrannost, kterou jsme rozšílili o jednu
hodinu navíc
• Kruhový trénink pro muže je přesunut na úterky

Zásadní změny v harmonogramu T.J. Sokol Mratín v tomto roce:
• Kruhový trénink pro ženy jsme byli nuceni přesunout na neděli. Jana nám na poslední chvíli
sdělila, že bohužel čas ji nedovolí se cvičení nadále věnovat. Nicméně jsme nechtěli tuto
aktivitu úplně zrušit a hodinu jsme zařadili dle našich možností a prostoru cvičitelů.
Uvidíme, zda se hodina takto ujme.
• Jiujistu zůstává pátek a neděle
• Tančení s Andělkami zůstává 3 hodiny po sobě v úterky dny

Zkušební trénink je zdarma!
Rozdělení:
• Děti A: Po: 18:00 – 19:00, St: 18:00 – 19:30 – TJ sokol Mratín. Cena 3 000 Kč/pol. Podmínkou
účast na trénincích 2x týdně
• Děti B: Po a st: 17:00 – 18:00 TJ sokol Mratín. Účast na trénincích 1x (1 500 Kč/pol.)
či 2x týdně (2 700 Kč/pol.).
• Junioři: Po: 19:00 – 20:00 TJ sokol Mratín, Čt: 18:00 – 19:30 Letňany. Účast doporučuji
2x týdně. Cena 3 000 Kč/pol.
• Rodiče: Po 20:00 – 21:00 TJ sokol Mratín. Cena 1 500 Kč/pol.

Pro všechny, koho baví tancovat a přemýšlel někdy o tom jak začít, zlepšit se, nebo najít partu
kamarádů.
Nezáleží na věku ani na úrovni tanečníka, důležité je, zda se rádi bavíte, smějete a zda chcete
mít plno nezapomenutelných zážitků.
Nabízíme lekce pro děti, teenagery a rodiče, pro začátečníky i pokročilé. Pravidelně se účastníme různých soutěží a vystoupení na plesech, firemních večírcích, dětských dnech a podobně.
Naše základna je v mratínské sokolovně.

Kontakty:
Tel: 720 070 793
Mail: k.dance@email.cz
Web: www.kdancecompany.cz
Instagram: www.instagram.com/kdancecompany
YouTube: www.youtube.com/c/kdancecompany
Mgr. Kateřina Strachotová
720 070 793
K-dance-company

PROMOVIDEO Street dance děti začátečníci, street dance děti pokročilí, street dance teenageři
- junioři pokročilí, ale i promovideo Street dance rodiče najdete na YOUTUBE.

Všechny informace a přihlášku naleznete na: www.kdancecompany.cz nebo nám můžete kdykoliv napsat!

K - dance company!
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