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Pozvánka na 10. ročník Sokolského výstupu mratíňáků na Říp

27. leden 2017
Letos už po desáté se dne 27.1.2018 budou „šplhat“ mratíňáci na
legendární horu Říp. Odjezd tradičně v 10:00 hodin, vlastními
auty od Mratínské sokolovny. Výstup lze provést severní trasou
z obce Krabčice, resp. Rovné (malinko obtížnější, ale nejkratší)

nebo trasou jižní z obce Ctiněves, vždy po červené. Popřípadě
po žluté z obce Vražkov. Po výstupu na vrchol se lze v hostinci
lehce občerstvit. Pojeďte s námi, určitě si užijete spousty legrace. www.hora-rip.cz

Ohlédnutí za svátečními dny
Ještě než jsme se rozloučili s rokem 2017 a přivítali nový rok,
měli jsme možnost zúčastnit se několika akcí, které stejně jako
v minulých letech dotváří v naší obci tu pravou vánoční náladu.
Na Štědrý den se konala Mratínská Polední aneb Zpívání s Meluzínou. Již po desáté se mohli sejít mratínští občané v pravé
poledne v kapli sv. Michaela Archanděla užít si krásnou sváteční
atmosféru a zazpívat si vánoční koledy. Zájem byl tradičně nad
rámec kapacity naší kaple. Opět zůstaly dveře otevřené a ti, kteří dorazili až „za pět minut dvanáct“ už neměli šanci se dostat
dovnitř. Meluzína, posílena o několik mladých členů, jako vždy
nezklamala a postarala se o opravdu nádherný zážitek. Kdo si
přinesl lucerničku se svíčkou, mohl si odnést domů Betlémské
světlo.

O druhém svátku vánočním sloužil v naší kapli od 16 hodin páter Josef Hurt Vánoční mši sv. Štěpána.
Následující den se uskutečnila v restauraci Na Hřišti beseda občanů s představiteli obce. Při kávě nebo čaji mohli účastníci říci

své názory na život v obci, dozvědět se, jaké akce v obci probíhají, co se dokončuje a co nového se připravuje. Jako vzpomínka
na léto byl promítnut dokument o vítání prázdnin a druhým filmem jsme si připomněli oslavu výročí 300 let kaple sv. Michaela Archanděla a s tím spojenou návštěvu pana kardinála Duky
dne 10. 9. 2017.

Den před Silvestrem uspořádaly sestry Karolína a Eliška Laňkovy Vánoční hudební odpoledne. Bylo opravdu milé se v klidu
zaposlouchat a prožít si znovu vánoční atmosféru v naší kapli.
Při zpěvu koled a písní se samy postaraly i o rozmanitý hudební
doprovod. Jednou větou – byl to vskutku balzám pro duši.
Je určitě pěkné, když se můžeme při takových příležitostech sejít
s přáteli, popřát si vše dobré a prožít společně chvíle nejkrásnějších svátků a závěru roku, než každého z nás čas opět vrhne do
reality všedních dnů.
			
text a foto: J. Jiráková, kronikářka
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Svoz bio nádob bude každé pondělí s výjimkou prvního svozu, kdy jsou velikonoční svátky, a proto první
svoz bude v úterý 3. dubna a pak každé pondělí, a poslední svoz bude končit v pondělí 26. listopadu 2018.

Vážení občané,
Jsme v novém roce pomalu na konci ledna a těšíme se
zase na společný Sokolský výstup mratíňáků na horu Říp,
letos jubilejní 10. ročník. I přesto mi dovolte Vám ještě
jednou popřát do nového roku 2018 mnoho zdraví, štěstí a
životní pohody nejen za sebe, ale i za všechny pracovníky
obce a za zastupitele.
Začátek ledna je pro obecní úřad docela rušný a náročný. Je to spojeno s volbou prezidenta republiky, která volbou voličů vyšla jako dvoukolová.
A co je dále potěšující, že se nám už znatelně prodlužuje
den a blíží se jaro. Nechci to zakřiknout, ale zima k nám z
hlediska údržby obce byla velmi přívětivá, zatím jsme nemuseli řešit úklid sněhu. Bohužel děti si zimu také neužily.
Snad o jarních prázdninách.

Cena vodného a stočného pro rok 2018
		
Vodné 		
Stočné 		
Celkem

Cena bez DPH 		
32.47 Kč/m3 		
20,87 Kč/m3 		
53,34 Kč/m3 		

Cena s DPH
37.34 Kč/m3
24,00 Kč/m3
61,34 Kč/m3

Oproti loňskému roku je to navýšení o 1,35,- Kč/m3.
Důvodem navýšení je nákup nových vodoměrů, který se
postupně rozkládá do ceny vodného. Ale i tak je to cena o
desetikoruny levnější než v okolních obcích.
To byly takové povinné organizační a poplatkové informace.

Poplatek za psy pro rok 2018
Výše poplatku zůstává stejná jako v předchozím roce, tj.
300,- Kč/pes/rok. Poživatel invalidního, starobního, vdovského a vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, tj. nikde nepracuje, nepodniká či neprojímá
nemovitosti), platí 200,- Kč/pes/rok.
Za každého dalšího psa se platí 300,- Kč/pes/rok.
Úhradu možno provést i bezhotovostně na účet obce
(8427201/0100) s variabilním symbolem (číslo popisné a
rok 2018). Poplatek je nutné uhradit do konce března 2018.

Nyní něco k dění v obci.
V prosinci proběhlo několik akcí. Jako každý rok se
uskutečnila „Mratínská polední“, kde pěvecký sbor Meluzína za hudebního doprovodu Zdeňka Nováka zazpíval
nejoblíbenější koledy. Tato akce má velký počet návštěvníků, že se ani nevejdou do naší kapličky. Na sv. Štěpána
složil páter Hurt mši, a v sobotu před Silvestrem zpívaly
v kapličce sestry Eliška a Karolína Laňkovi. Zde už bylo
méně lidí, rovněž tak Besedy s občany s představiteli obce.
Další besedu zkusíme některou sobotu, aby se jí případně
mohli zúčastnit i ti mratínští občané, kteří chodí do práce.
V prosinci se nám podařilo dokončit dotační akci „Protipovodňová opatření pro obec Mratín“, kde celá akce stála
1.938.145,- Kč, a obec obdrží dotaci ve výši 1.356.701,50
Kč. Dotaci poskytlo Ministerstvo životního prostředí. Součástí dotace je především bezdrátový rozhlas po celé obci,
který nahradil starý rozhlas, který byl jen v historické části obce. Součástí jsou i čidla hlásící vzedmutí hladiny na
Mratínském a Líbeznickém potoce z důvodu lokálních přívalových dešťů. Čidla jsou v obci Veleň a Měšice. Dále
celý systém je vybaven i meteorologickou stanicí a je dále
napojen IZS (Integrovaný záchranný systém). Proto budou
každou první středu v měsíci houkat v poledne sirény v
rámci zkoušky sirén.

Poplatek za komunální odpad pro rok 2018 je ve výši
700,- Kč/osobu/rok pro fyzickou osobu, která má na území obce trvalý pobyt, nebo na území obce vlastní stavbu
určenou nebo sloužící k rekreaci, byt nebo rodinný dům,
ve kterém není trvale hlášena žádná fyzická osoba. Dále
poplatek platí pro fyzickou osobu:
- která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území
České republiky:
- povolen trvalý nebo přechodný pobyt, na dobu delší než
90 dnů,
- pobývá na území České přechodně po dobu delší 3 měsíců,
- které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona
upravujícího dočasnou ochranu cizinců.
I v roce 2018 bude svoz bio nádob pro občany zdarma
a chybějící náklady ve výši cca 100 tisíc Kč uhradí obec.
Předpokládáme, že se zájem občanů o svoz bio nádob za
těchto podmínek zvýší. Svoz bioodpadu bude prováděn
pouze v případě, že poplatník má za nemovitost uhrazeny
poplatky za všechny členy domácnosti jak za stávající rok,
tak i za roky předchozí. Poplatky je možno hradit přímo na
Obecním úřadě nebo platbou na účet obce č. 8427201/0100
s variabilním symbolem (číslo popisné a rok 2018). Známku na nádobu pro komunální odpad obdržíte přímo při
úhradě poplatníkem na Obecním úřadě, při úhradě na účet
obce budou známky rozeslány doručovatelem obce.
Důležité upozornění: Registrační známky na popelnicích a bio nádobách z přechozích let je třeba pro snadnou
identifikaci odstranit. Na nádobách smí být známka pouze
za stávající rok. Poplatek je nutné uhradit do konce března
2018, do té doby se využívá stávající známka z r. 2017.

								
				
Ing. Jiří Falek
								
				
starosta obce

Sběrné místo ve sběrném dvoře bude v roce 2018 otevřeno vždy každou neděli od 9:00 do 10:00 hodin.
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Zamyšlení do nového roku 2018
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Myslel jsem si a stále si myslím, že společenství mratínských
občanů je něco jako rodina a že se tak také k sobě chováme. Je
pravda, že při současné velikosti se všichni neznáme, ale to na
myšlence společenství a vzájemného slušného chování k sobě
nic nemění. Udělal jsem si po obědě na Nový rok procházku po
ulicích Mratína, protože jinak chodím až večer, kde toho není
nic moc vidět. Překvapilo mě množství psích exkrementů, a to
nejenom na trávnících, ale i na chodnících, ale i na vstupech do
domů. Považuji to za velkou neslušnost, nehoráznost, a hlavně
bezohlednost vůči spoluobčanům. Tím se ale nechci dotknout
těch slušných majitelů pejsků, kteří po svých pejscích uklízejí a
za což jim děkuji.
Určitě někdo namítne, od čeho máme obecní policii, popř. úklidové pracovníky obecního úřadu. Ono to ale uhlídat nelze nebo
velice obtížně. Strážníci nemohou být v každé ulici v různých
časových úsecích dne a přistihnout pejska zrovna při akci je téměř nemožné. Znám případ, kdy majitel pejska, když vidí strážníka, tak exkrement sebere, ale pokud tam strážník není, tak ho
tam nechá. A požadovat po něm po pár minutách, ať si to sebere,
tak to jsou výmluvy, že by si to ani malé děcko nevymyslelo. A
dokázat, že ta hromádka je od jeho pejska, je nemožné.
On to není jenom tento psí problém. Je to vůbec chování k majetku obce. Asi byla „veliká legrace“ hodit o Silvestra petardu
nebo světlici do koše na psí exkrementy, a ještě do něho nacouvat autem. Koše se rozletěly na kousky, a protože se jednalo o 2
koše, nákup přišel na 4 100,- Kč, k tomu je potřeba přičíst pytel
cementu, kolečko písku, dopravu, a práci dvou pracovníků, hrubým odhadem tak 6-7 tisíc. Určitě by se daly finanční prostředky
využít lépe.
Nejnáročnějším místem je areál Zámecké zahrady u fotbalového
hřiště. Samotné sekání je největší položkou. Problém je v tom,
že rodiče si sednou na pivo a děti nehlídají. Pak máme větve,
kameny a různé jiné předměty po celé zahradě. Že může dojít k poškození sekacích strojů nebo zranění přihlížejících dětí,

to už nikoho nezajímá. S dospělými je zase problém v tom, že
nosí nápojové sklo a lahve do zahrady a pak to tam nechají. Sice
průběžně zahradu prohlížíme, ale nemusíme vidět vše. A pokud
sekačka nasekne sklo, to se rozlítne v trávě a těžko se pak hledají
kousky skla. Už bylo i několik úrazů, že došlo k zranění dětí,
když bosé pobíhaly po trávě.
Dalším nešvarem je používání herních prvků na dětském hřišti
dospělými. Atrakce nejsou na takovou zátěž stavěné. Samozřejmě, že se při jednou porušení napohled nic nestane, ale při opakovaném porušování tohoto zákazu stojí následná údržba nemalé peníze. Ročně vyjde údržba s drobnými opravami na několik
desítek tisíc.
Mohl bych mluvit o dalších problémech, ale je to asi zbytečné.
Pokud občané nepochopí, že všechny finanční prostředky obce
jdou vlastně z jejich kapsy, které obec dostává formou sdílených
daní na trvale hlášené obyvatele a mohly by se využít v jejich
prospěch, tak se situace nezlepší. Nejlépe se peníze šetří, když
není potřeba je vynakládat na opravy nebo když obyvatelé se
chovají jako lidé doma v rodině, a není potřeba peníze vynakládat na nějaké hlídání policií či kamerový systém. (JF)

Jak jsem uvedl v hlavním příspěvku, obec Mratín má od začátku
roku 2018 nový rozhlas. Nahradil tak starý, nevyhovující, který
ani nebyl rozveden po celé obci. V současné době je po obci 34
vysílacích míst s 85 reproduktory, které provádějící firma nastavila podle svých zkušeností a znalostí.
My nyní máme 3 měsíce, abychom systém postupně vyladili,
resp. abychom postupně shromáždili informace od občanů, zda
jim rozhlas v místě jejich bydliště vyhovuje, zda není moc nahlas či potichu, zda je dobře nasměrován a zda se reproduktory
v některém místě mezi sebou neruší.

Zatím počítáme se 2 zkouškami, a to 3. února a 10. února
2018. Zkouška bude trvat necelou půlhodinu, a bude se
střídat hudba s mluveným
slovem. Připomínky pak předáme odborné firmě. Ještě
upozorním, že náprava nedostatků se bude dělat najednou
až po všech zkouškách, není
třeba při druhé zkoušce psát
novou připomínku na ten samý
problém. Další taková věc,
na kterou nás firma upozornila, je skutečnost, že zvlášť v
zimě, kdy domy mají uzavřená okna, uvnitř domů rozhlas
není slyšet. Předpokládá se, že
před každým hlášením bude
po určitou dobu hudba, která
obyvatele upozorní na hlášení.
Občané budou mít dost času si
okno otevřít a relaci vyslechnout. Navíc každá relace se 2x

Novoroční zátiší (Mratín 1.1.2018)

Zkoušky nového rozhlasu

Obracíme se na Vás tedy s prosbou o sdělení případných připomínek k vysílání rozhlasu. Chceme udělat několikrát za sebou
celkovou zkoušku rozhlasu po celé obci, a to vždy v sobotu, kdy
jsou lidé doma, aby to všichni slyšeli.
Taková případná připomínka by měla být písemná nebo e-mailem a měla by obsahovat:
- číslo konkrétního vysílacího bodu (je uvedeno na čele skříňky
pod reproduktory)
- adresu osoby, která připomínku píše (to kvůli případnému směrování reproduktorů)
- popis problému (potichu, moc nahlas, není mu rozumět, ruší se
s reproduktorem z jiného místa)
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Neúčastí ve 2. kole prezidentských voleb riskujete, že se stane to, co si přeje většina
zúčastněných. Přijďte a volte tak, abyste se nemuseli před svými dětmi bát
svoji volbu obhájit!

Jiří Drahoš
vers.
Miloš Zeman
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Z historie sportu v Mratíně

řišla zima a dá se předpokládat, že bude poměrně mírná,
stejně jako v řadě předchozích let. Tato situace, s malými
výjimkami, trvá už zhruba od první poloviny sedmdesátých let.
Jako děti jsme se přitom na zimu těšívali hlavně proto, že Mratín
má v katastru dva větší rybníky a rybníček na návsi, a ty mívaly
vždy zhruba od Vánoc dostatečně silný led a ideální podmínky pro
bruslení. Led držel přes občasné oblevy až do konce února. Proto
také ve výbavě dětí, ale i mnohých dospělých, nechyběly brusle, a
klukům ani hokejky. Sám to nepamatuji, ale z doslechu vím, že se
na rybníku dokonce do ledu zabudovávaly mantinely a hrály se tam
regulérní hokejové zápasy.
Bruslilo se však nejen na rybnících. Jen místní pamětníci už dnes
vědí, že na sportovišti s fotbalovým hřištěm, v prostoru za brankou - směrem ke středu obce, bývalo hokejové hřiště s „přírodním
chlazením“. Zhruba v prostoru, kde dnes stojí čistírna odpadních
vod, stál větší přístřešek k mimosezónnímu uskladnění mantinelů
a branek. Po obvodu hřiště od jara do podzimu byl jen betonový
základ a ocelové sloupky s patkami k zavěšení jednotlivých dílů
mantinelů, které se pak spojovaly šrouby. Po obvodu hřiště byla
také řada stožárů, mezi nimi napnutá síť ocelových lan, po nichž
vedené napájecí kabely přiváděly elektřinu k silným lampám, které
zajišťovaly poměrně kvalitní osvětlení. Led se dělal nástřikem vody
za mrazivých dní, a hlavně nocí, na posekanou travnatou plochu.
Pamatuju ještě dobu, kdy mantinely byly vysoké méně než
80cm. Když se celou zimu shraboval sníh z ledu (napadaný i nabruslený), byly pak jeho hromady vyšší než mantinely a diváci na
hokeji stáli jakoby na tribuně. Při střetu hráčů u mantinelu (a že se
tenkrát přes omezenou výzbroj bez přileb hrál hokej tvrdě a chlapi
se s tím nemazlili) pak často přelétl hráč divákům k nohám – ale
padal do měkkého sněhu. Později Sokol získal jinde vyřazené mantinely, které ale byly výrazně kvalitnější, hladší, bytelnější a hlavně
s dnes už standardní výškou.
Jak to vždycky bývá, při náročné činnosti, jakou byla zejména
výroba ledu v tvrdých klimatických podmínkách, ale i údržba celého komplexu zařízení, bylo potřeba vždy několik tahounů, kteří si
přípravu hřiště vzali za své. Nemohu tady nevzpomenout na Jana
Švece, kterého považuji za nestora mratínského hokeje. Pamatuji
si, jak mě táta vzal jednou večer ke hřišti, kde Honza Švec stříkal
kluziště pořád dokola jen s krátkými přestávkami pro ohřátí u do
ruda rozpálených kamínek v kabině. Než se po obvodu kluziště
vrátil na výchozí místo, byla na něm nastříkaná voda úplně zmrzlá.
Táta mě vyzvedl do výšky, abych se podíval na teploměr na dřevěné kůlně. Ukazoval -24oC. Podobným obětavcem byl později třeba
Jirka Hlíša ze Sluh.

Nejen v Mratíně, ale i v některých okolních obcích, např. v Kostelci nebo v Hovorčovicích, se hrály i hokejové okresní soutěže v
kategoriích dospělých, dorostu a žáků. Za Mratín hrávalo i hodně
Sluháků. Velká část z těch, které já pamatuju jako hráče v kategorii
dospělých, už dnes nežije. Z těch žijících připomenu alespoň Miroslava Seidla, Antonína Halbicha, Zdeňka Klipce, Mílu Šílu nebo
Sluháky Tondu a Jirku Rubáše. Ti si jistě vzpomenou na řadu dalších.
Já jsem už prožil s mratínským hokejem jen žákovská léta (včetně památných vítězství nad Kostelcem 13:0 a 12:1) a začátek let dorosteneckých. Nedávno mi Zdeněk Podval ze Sluh půjčil k oskenování dvě fotografie, které jsou patrně z poslední sezóny, kdy už jsme
se potýkali s velkými problémy s výrobou a udržením ledu v mírné
zimě a hrálo už jen mužstvo dorostu. Bylo to zřejmě v roce 1973.
Byli jsme tehdy v jednom dni na zápasech ve Škvorci (na zcela
neregulérním hrbolatém ledu) a v Říčanech (ty měly na otevřeném
stadionu led umělý). Myslím, že fotky jsou z vůbec posledního zápasu v Říčanech. Nejen můj otec jako trenér, ale ani někteří tehdejší
dorostenci už mezi námi nejsou. Jiní, jako třeba Milan Melichar, se
z Mratína dávno odstěhovali. Ale někteří se jistě poznají.
Je trochu škoda, že podobných dokumentárních fotografií není
víc. Třeba ale někdo z pamětníků nějakou ještě opatruje a mohl by
se s námi podělit o vzpomínky.
					
Ing. Pavel Černý

Pokusili jsme se dát dohromady jména hokejových veteránů. Omluva všem, na které jsme si nevzpomněli. Klidně nám je napište. Fotografie střídačky zleva: trenér a
vedoucí mužstva Jaroslav Černý, Karel Stareček, Josef Fejtek, Zdeněk Podval, Vladimír Hlíša a Pavel Černý. Na skupinové fotce: Stojící zleva: ?, ?, Vladimír Vítek,
Milan Melichar, Vladimír Hlíša, Karel Stareček, ? V pokleku: Pavel Černý, Josef
Fejtek, ?, Rudolf Polanecký, Zdeněk Podval, Jiří Tovara.
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