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Malá upoutávka na chystanou podzimní výstavu obrázků pana Jana Sigmunda - nejstaršího muže
v naší obci.

Vážení spoluobčané,
nejprve bych Vás chtěla seznámit s činností zastupitelstva obce od posledního vydání našeho Zpravodaje.
Na svém zasedání 2. 6. 2010 zastupitelstvo projednalo rozpočtové opatření č. 1, které znamenalo
navýšení rozpočtu ve výdajové i příjmové části o 10 mil. Kč na 92 mil. Kč. Důvodem navýšení bylo ukončení
smluv u banky HSBC a nově uzavření smluv s pojišťovnou Allianz a.s., kdy jsme vložili prostředky do
investičního pojištění BONUSinvest. Dalším důvodem úpravy rozpočtu bylo podepsání smlouvy s firmou
LB 2000, s. r.o. Olomouc, vítězem veřejné zakázky na vybudování inženýrských sítí. Zde došlo ke snížení
výdajů oproti zadání rozpočtu ve výběrovém řízení. V souvislosti se stavebním povolením pro tuto stavbu bylo
schváleno uzavření smlouvy s firmou Severomoravská plynárenská a s firmou Kabelový servis Olomouc na
práce s přeložením kabelů O2. Zbývá nám uzavřít smlouvy na technický dozor a koordinátora BOZP na stavbě.
A pak už bude záležet na počasí.V současné době probíhá stavební řízení na zasíťování „uličky Alke“,
kde předpokládáme, že firma Insta začne co nejdříve budovat. Podařilo se také dobudovat a zprovoznit
vodovodní řady a někteří občané si hned napojili své domácnosti.
V souvislosti s plánovanou výstavbou oddílné kanalizace v obci byla projednána změna projektu, kdy
čerpací stanice pod Kovákovem by měla být přemístěna na jiné pozemky, než bylo původně projektováno.
Již v polovině června se začnou shromažďovat všechny podklady pro územní řízení a s majiteli dotčených
pozemků stavbou budou uzavřeny smlouvy.
Obecní úřad by chtěl vytvořit tradici a navázat na akci, kterou jsme si vloni připomněli 645 let
od první písemné zmínky o obci a 28. 8. 2010 uspořádat ve sportovním areále „OBECNÍ DEN“, který bychom
zase pojali částečně sportovně. Proto vyzýváme fotbalová mužstva, která se vloni zúčastnila, aby už začala
trénovat. Bude zase o co bojovat!
Závěrem všem přeji více sluníčka a krásnou dovolenou.
Miluše Foukalová
starostka obce
<><><>

Dění v obci

<><><>

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR ve volebním okrsku
Mrsklesy

Ptám se členky volební komise – Lucie Havlíkové.
„Kolik % voličů s trvalým pobytem v Mrsklesích
přišlo volit?“
„63,6 %.“
„Nejstarší volič?“
„97 let.“
„Nejmladší volič?“
„18 let a měsíc.“
„Musely jste někoho odmítnou a proč?“
Neodmítly, všichni měli platné voličské průkazy.“
„Byly jste s volební urnou navštívit voliče doma?“
„Ano, byly jsme u třech voličů.“
„Zažily jste v komisi i nudu? Věřím, že jako ženy
ne.“
„Letos nuda nebyla, přišlo dosti voličů, na rozdíl
od voleb do evropského parlamentu, kdy byla účast
velmi nízká.“
„Jaké emoce převládaly při sčítání hlasů?“
„Moc jsme to neprožívaly, spíše jsme se soustředily na
bezchybné sčítání.“
„A emoce při zjištění konečných výsledků
hlasování?“
„Nebyly nijak výrazné. V naší obci se tento výsledek
dal čekat.“
„Stalo se něco zajímavého během voleb?“
„Ano, v pátek ve 14.55 přišla kontrola z olomouckého
kraje. Byli však spokojeni, žádné nedostatky nezjistili.

Počet osob zapsaných do výpisu
ze stálého a zvl. seznamu ………………….
476
Počet voličů, kterým byly vydány
úřední obálky ve volební místnosti...………..
303
Počet odevzdaných obálek
303
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem 297

Výsledky hlasování:

Počet platných hlasů
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Šárka Zdařilová

Pískovcový kříž, dominanta naší obce byl od konce března v restaurátorské dílně pana Werkmanna
v Olomouci. Podesta byla posunuta o pár metrů dále od vozovky a je připravena pro umístění kříže.
Zeptala jsem se paní Liberdové: „Čeho se restaurování týkalo?“ „Pískovcový kříž byl kompletně rozebrán.
Byla provedena výměna spojovacích čepů, odstranění mechu, vyčištění pískovce, oprava hlavy a trnové
koruny.
„Co se bude dít s křížem teď?“ „ Dáme do něj schránku, ve které budou písemné materiály z naší
současnosti, aby lidé v budoucnu o nás něco věděli. Když jsme kříž rozebírali, doufali jsme, že nalezneme
nějakou zprávu z minulosti. Nestalo se tak. A v nejbližších dnech by měl být kříž vrácen na posunutou
podestu.“
Šárka Zdařilová
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Potraviny a palírna - pana Malíka staršího jsem se zeptala:
„Jaké stavební úpravy provádíte? Co tady vznikne po skončení stavebních prací?“ „V horních patrech
budou soukromé byty.“
„Provozování obchodu a palírny zůstane po dokončení úprav zachováno?“ „Samozřejmě, ve stejném
provozním režimu, jako doteď. Tak
dlouho dokud mi bude zdraví sloužit
a budu schopen pracovat jako provozní.“
„Chystáte i nějaké úpravy pozemků
okolo obchodu, konkrétně myslím ty
staré borovice?“
„V tuto chvíli
je předčasné o tom hovořit, ale
je pravda, že borovice rostou velice
blízko domu a zasahovali by do oken.
Jen chci poprosit obyvatele o trpělivost
a zvýšenou opatrnost, aby nedošlo
k nějakému zranění.
Šárka Zdařilová

Jedna z budov v areálu firmy Best prochází stavebními úpravami. Paní Vávrové jsem se zeptala:
„Všeobecně se ví, že se v bývalé zemědělské budově
něco staví. Můžete nám říci, co?“
„Stavíme malometrážní byty.“
„Kolik bytů tady vznikne a jak velké?“
„Bude tu 12 bytů, 2 z nich 2 + 1, zbytek 1 + kk.“
„Kdy by měly být dokončeny?“
„Těžko říct. Vše je závislé na financích. Chtěli bychom
do konce příštího roku vše dokončit, ale jak se to podaří
uvidíme.“
„Pro koho jsou byty určeny?“
„Částečně pro naše vlastní zaměstnance. Byty, které
nebudou obsazeny, jsou volné pro kohokoliv, kdo bude
mít zájem.“
Šárka Zdařilová
V Mrsklesích byla v sobotu 5. 6. 2010 slavnostně otevřena zrekonstruovaná restaurace Miracle restaurant
s rozsáhlým venkovním zázemím a také areálem pro děti. Hned na úvod nechybělo grilování a zábava s tancem
se protáhla do brzkých ranních hodin.
Na
webových stránkách www. miraclerestaurant.cz
najdete veškeré informace
o akcích, které jsou plánované v nejbližších
třech měsících. Budou se zde konat zajímavé
koncerty, divadélka pro děti, představení
s klauny a ohnivá představení, předváděcí akce
- káva a míchané nápoje, atd. Zařízení je určeno
i ke konání společenských večírků, večírků
s živou hudbou, svatebních hostin, rautů apod.
Šárka Zdařilová
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15. května se v sále kulturního domu konala již tradiční oslava Svátku matek. Také tradiční je každoroční
vystoupení dětí z místní mateřské školy. Jejich vystoupení je vždy zcela spontánní a mnohým maminkám vhání
slzy do očí, když vidí, jak se jejich drobečkové snaží. Letos nám předvedli, jak se na louce probouzí na jaře
život. Bylo to na 1*, a veliká pochvala
od nás putuje paním učitelkám za
trpělivou práci s dětmi při nacvičování
a za překrásné kostýmy, které zčásti
i samy dětem šily. Po vystoupení dětí
předvedly dívky z místního tanečního
kroužku zase výsledek své práce.
Následovalo vystoupení jejich trenéra
Tomáše Pelikána se svojí taneční
partnerkou Jitkou Zabloudilovou. A to
byla podívaná vskutku mistrovská,
vždyť také mistři v latinskoamerických
tancích jsou.
Lenka Urbášková, foto: Lukáš Nosek
Jak by jste zhodnotila akci?
Představení dětí z místní mateřské školy bylo
bezvadné. Na 1 s *. Pochvala pro učitelky i pro
pořadatele. Také děvčata tančila moc hezky,
stejně tak i taneční pár Tomáš Pelikán a Jitka
Zabloudilová.
Lukáš Nosek

Maminky Petry Čermákové jsem se zeptal:
Co vás přivedlo navštívit tuto akci?
Na besídce vystupoval náš syn, takže hlavně
zvědavost.
Kolik let má váš syn?
Čtyři roky.

<><><>

TJ Sokol

<><><>

Vzhledem ke kladnému ohlasu na Kateřinskou vánoční
dílnu, rozhodli jsme se uspořádat i Velikonoční
dílnu. Vždyť i tyto svátky si jistě zaslouží naši
pozornost a náležitou výzdobu. A tak jsme 27. března
v sále KD očekávali, jestli vůbec někdo přijde. Ale
s tím jsme se dělali starosti opravdu zbytečně - zájemců
o vyrábění bylo dost a také nás již potřetí přijela
navštívit redaktorka z „olomoucstred.naseadresa.cz“.
Kdo měl zájem, mohl si vyzkoušet některý ze 7 druhů

zdobení kraslic, mohl si nazdobit slámový nebo proutkový
věneček, či zkusit uplést pomlázku. V naší nabídce
nechyběly ani výrobky pro děti – různé stojánky na vajíčka,
zajíčci a kuřátka, papírové věnečky. Při výběru občerstvení
jsme se nechali inspirovat Švédskem a tak dospělí
návštěvníci mohli ochutnat švédský glögg. Jedinou skvrnou
na jinak velmi úspěšné akci jsou nepoctivci, kteří vyrábějí
bez zakoupení žetonů. Ale na ty si už příště dáme pozor!
Takže se na Vás těšíme zase na Vánoční dílně.
Lenka Urbášková, foto: Lukáš Nosek
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Poslední dubnovou sobotu se konal již 3. Slet čarodějnic v sále
KD. Hudební produkci na akci zajistila skupina GALAXY, která
hrála skutečně dobře, ale pro některé poněkud moc hlasitě, což
je způsobeno tím, že mají aparaturu dimenzovanou na větší sály.
Letos byl Slet poznamenán naprostým nedostatkem čarodějnic
a situace se zlepšila až kolem 21. hodiny, kdy dolétly některé
opozdilkyně (zřejmě měly ještě nějakou práci s kouzlením),
a teprve pak proběhla promenáda čarodějnic. Všichni návštěvníci
mohli vybírat svoji favoritku, která byla následně oceněna jako
Miss sympatie a také vítězku soutěže o nejhezčí košťátko.
Následovalo dekorování Miss čarodějnic korunkou a šerpou.
Ty získaly své hlasy od náhodně vybraných návštěvníků. Pro
vítězky Missí soutěže byly připraveny i „hodnotné“ ceny, bez
kterých se žádná čarodějnice neobejde a všechny čarodějnice také
obdržely poukázku na čarodějný lektvar. Pro čarodějnice byla navíc
připravena i speciální soutěž, kdy naslepo míchaly 2 lektvary
a nakonec si ze třetí krabice vylovily cenu – pozor, některé ceny
i běhaly. Součástí akce byla i tombola. Věříme, že příští rok dorazí
na Slet čarodějnice v hojnějším počtu – vždyť je nás tady přece
hodně, tak se nebojme ukázat v celé své „kráse“.
A co čarodějové, ti tady žádní nejsou? Předloni tu jeden byl.
Lenka Urbášková, foto: Lukáš Nosek

Je 30. duben – tradiční termín konání Dětského sletu
čarodějnic a počasí nám neskutečně přeje. Slunce svítí a teplota
kolem 30 ºC. Letošní Miss čarodějnici z dospělého Sletu pomáhal
nést v průvodu od kapličky na Kovákov „dobrovolnici“ k upálení
i Mistr čaroděj, který sklízel po celou dobu trvání akce pochvalné
ovace. Na dětských čarodějnicích rozhodně netrpíme nedostatkem
čarodějnic a vybrat z nich tu nejhezčí, je pak úkol více než složitý.
Ale snad se povedlo a tak
vítězky byly opět dekorovány
korunkou a šerpou, ale věcné
ceny
dostaly
všechny
čarodějnice. Na kovákovském
hřišti byly pro děti připraveny
samé čarodějné soutěže –
sbírání pavouků, namotávání
netopýrů, slalom na koštěti, hod
škrpálem, odpal pometlem,
metení
pavouka,
netopýří
petangue. Největší úspěch však
jednoznačně sklidil náš Salon šerednosti. Ten budeme určitě opakovat i
v dalších ročnících. A jestli chcete vědět, co to je, budete muset příště
přijít, protože já Vám to rozhodně neprozradím. Následovalo opékání
kabanosu a pak ještě soutěže pro všechny děti – slalom s pavoukem na
koštěti a pojídání hadů. Kdo vydržel do tmy, mohl ještě vyzkoušet svoji
bojácnost při Stezce odvahy. Součástí akce bylo i Stavění máje, které
však bohužel provázejí rozepře mezi starousedlíky a členy Sokola. Snad to
do příštích čarodějnic nějak vyřešíme.
čarodějnice Dolfína, foto: Lukáš Nosek
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V neděli 9. 5. jsme také uspořádali sběr železného šrotu. Výtěžek z prodeje šrotu je jistě vítaným
příspěvkem do naší pokladny a o využití máme jasnou představu – příští akce pro děti – Dětský den.
Za přichystaný sběr touto cestou občanům děkujeme.
Lenka Urbášková

Kácení májky proběhlo v sobotu 29. 5. 2010. Přestože přišlo opravdu málo lidí, podařilo se májku skácet.
Jsme rádi, že májka ustála předchozí špatné počasí, silné deště a vítr a nespadla dřív než došlo na samotné
kácení. Všichni přítomní si zasloužili dobré pivečko, nechyběla ani dobrá nálada a protože bylo teplo, tak jsme
vydrželi sedět dlouho do noci.
Lucie Vaculíková

Letošní dětský den 12. června se nesl ve
znamení neskutečného vedra. Pro dospělé to
znamená jediné – zalézt někam do stínu nebo
k vodě. Jenže to neznáte děti – ty nic neodradí, a tak
se jich na našem dětském dni sešlo přes 60. Jako
obvykle začínali školáci branným závodem
a letos se ho zúčastnilo také i několik předškoláčků.
Pro předškoláky bylo na hřišti připravených 10
soutěžních
stanovišť,
na
kterých
se
snažili získat, co
nejvíce
bodů.
Školáci se postupně přidávali, jakmile dokončili branný závod. Všechny děti
dostaly cukrovou vatu, párek v rohlíku a poukázku na zmrzlinu do Velké
Bystřice. A za soutěže na hřišti, si každý mohl vybrat odměnu (buď sladkost
nebo hračku) podle počtu nasbíraných bodů. Po skončení soutěží na hřišti
jsme ocenili vítěze branného závodu. Největší radost mají děti vždycky
z medailí a ty byly letos opravdu nádherné. Děti i maminky se také mohly
nechat svézt na motorce. A někteří téhle šance využili i několikrát.
Následovala tradiční jízda zručnosti a pak také soutěž v pojídání koláčů
v různých věkových kategoriích včetně dospělých. Také proběhla soutěž
o Švihadlovou královnu dětského dne a zajímavostí je, že v kategorii
dospělých vyhrál
nakonec švihadlový král. Nevynechali jsme ani
přetahování lanem a kopání penalt. Jen na soutěž Bořek stavitel už nedošlo –
tak to bude překvapení zase napříště. Více fotografií a článek o dětském dni
naleznete také na www. Olomoucstred.naseadresa.cz – Slunečný den v Mrsklesích patřil dětem.
Lenka Urbášková, foto: Šárka Zdařilová

<><><>

Sportovní dění
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Aerobik + posilování problematických partií. Cvičení probíhá v sále KD každou středu od 18:00
do 19:00 a určitě se při něm pořádně zahřejete a pobavíte. Věk není omezen, takže může přijít každý, kdo
se rád hýbe. Snažím se do cvičení zapojit různé prvky z jiných sportovních aktivit, tanec, Tae-bo, atd.,
aby se nám cvičení za chvíli neznechutilo. Je to velmi energetická hodina, ale budete se po ní cítit uvolněně
a spokojeně, že jste pro své tělo i mysl něco udělali. Zvláště vyzývám maminky na mateřské dovolené, které
si mohou sjednat hlídání – přijďte mezi nás. Potřebujete pouze kvalitní obuv, příjemné oblečení, karimatku
a pití, pokud možno nealko (alkoholické nápoje se pijí většinou až po cvičení naproti v pohostinství).
Všechny Vás zve cvičitelka Veronika Vissková

FOTBAL
Real HDO Mrsklesy - tabulka po 29. kole:
1. Fido Dido
2. AT Olpran
3. Real HDO Mrsklesy
4. 1.FC Bacardi A
5. Atletico Bystrovany
6. Inter Hodolany
7. Kovo dřevo
8. FC Levotil
9. Ajax Bělidla
10. Aston Pila 98
11. Fortuna Uničov
12. BFC Topgal
13. Sokolka Horka B
14. PS Beton
15. Schwarzbach
16. GEMO Chořelice

29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

24
23
22
16
14
13
13
9
10
10
10
9
8
6
5
4

1
2
1
3
2
4
2
10
7
6
5
7
5
5
4
6

4
4
6
10
13
12
14
10
12
13
14
13
16
18
20
19

160:82
119:61
185:100
97:82
102:98
128:140
111:100
79:84
91:96
96:120
108:124
85:104
95:126
76:104
63:114
61:122

49
48
45
35
30
30
28
28
27
26
25
25
21
19
14
14
Horní řada z leva: Tomáš Dosoudil, Josef Dosoudil,

Radek Sklenář, Tomáš Rejnan.
Uprostřed: Vladimír Mezei, Radek Najman, Petr Smolka.
Dole: Michal Capka.
Chybí: Pavel Kryl, Vlastimil Šebesta, Marek Figlár, Jan König.

SK Mrsklesy – výsledky zápasů
1.
3.4.2010 SO 9:30 MIXJ – SKM
5:5
2. 10.4.2010 SO 10:30 SKM – ČENDA
4:3
3. 16.4.2010 PA
18:00 M.CONTAKT – SKM
1:2
4. 25.4.2010 NE
10:30 KANONÝŘI – SKM
4:8
5.
1.5.2010 SO 10:30 SKM – ATL. PŘASLAV
9:1
6.
8.5.2010 SO 10:00 SAMOTIŠKA – SKM
0:3
7. 22.5.2010 SO 10:45 DYN. BYSTROV – SKM
3:7
8. 29.5.2010 SO 10:30 SKM – AC HODOLANY
10:1
9.
5.6.2010 SO 10:00 INVESTOL.BUKOV – SKM
5:8
10. 12.6.2010 SO 10:30 SKM – KOLIBA BUKOVANY 10:1
11. 15.6.2010 ÚT 17:30 MLHA TEAM –SKM
3:11
12. 26.6.2010 SO 10:30 SKM – PŘASLV LVI

Horní řada z leva: Matěj smrček, Vladimír Mezei, Ondřej
Žáček, Lukáš Zedník, Martin Antoníček.
Dolní řada z leva: David Hižnaj, Petr Patsch, David
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Michálek, Roman Zedník.

V Mrsklesích vznikl nový sportovní oddíl pro děti. Zeptala jsem se jeho trenéra Jiřího Antoníčka ml:
Jsi teď trenérem fotbalu dětí, slyšela jsem,
že jste udělali před pár dny změnu, o co jde
a jak k tomu došlo?
Zjistili jsme, že není možné, aby holky hrály společně
s klukama fotbal, protože pro ně není v této kategorií
žádná soutěž. Takže jsme udělali změnu a jsme teď
oddíl volejbalový. V tomto sportu už to možné je.
Trénuješ sám ?
Ne, mám ještě spolupracovníka - Vojtu Smrčka.
Kolik dětí a v jakém věku chodí na tréninky?
Dětí je 7-15, ve věku od 10 do 15 let.
Kdy trénujete?
Trénujeme od poloviny dubna jednou týdně v
pondělí od 15:30 do 17:00.
Inspiraci jak postavit trénink bereš kde?
Z knih, zkušeností, tvůj vnitřní hlas?
Inspiraci beru ze svých zkušeností z fotbalu.

<><><>
Černošková Ludmila, 97 let
důchodce
v Mrsklesích od roku 1933

Do budoucna, máte už domluvený nějaký
přátelský zápas s jiným týmem?
Ano, už máme domluvené přátelské zápasy s jiným
týmem.
Tým je teprve na začátku. Je v něm, ale už teď
cítit něco jako "týmový duch"?
Jsme teprve na začátku to ano. Ale věřím, že se
budeme postupně vyvíjet ve skvělý tým.
Jsou dveře stále otevřené pro případné zájemce,
kteří by se chtěli přidat?
Ano, kdo by chtěl může přijít na kterýkoliv
trénink.
Šárka Zdařilová, foto: Lukáš Nosek

Seznamujeme se
naší obce, čím si udržujete
svou vitalitu?“
„Nemám žádný zázračný
recept.Víte, u nás je pořád
takový šrumec, že nemám čas
zblbnout. A doktor říkal, že
mám tuhý kořínek…..dodnes
beru jen jednu pilulku za
den.“
„Co jste dříve dělala a bavila
vás vaše práce?“

„Měla jsem být švadlenou, ale
do učení jsem nešla. Brzy mi
zemřela maminka a tak jsem

„Jste nejstarší obyvatelkou

se s tatínkem starala o
domácnost a hospodářství.
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<><><>
Tak to zůstalo i po mé svatbě
a do fabriky jsem šla pracovat
až jsem ovdověla.“
„Sledujete dění v obci?“

„Sleduju, dcera mi všechno
řekne. Už nechodím ven, tak
to probíráme doma.“
„Vzkázala byste něco
spoluobčanům?“

„Aby se ctili a jeden druhého
si vážili, aby se
nepomlouvali…“
„Máte i ve Vašem věku ještě
nějaké koníčky?“

„Dnes si dlouhou chvíli
krátím luštěním křížovek a

mám i oblíbené seriály.V
mládí jsme chodili často
tancovat a do divadla
v Olomouci jsme chodili
pěšky. Zůstali jsme na
odpolední i večerní
představení a v noci šli
domů.“

o politiku nezajímala,
neprovokovala jsem. Já jsem
věděla, kam patřím.“

„Vzpomínáte ráda na staré
časy?“

„Máte ještě nesplněné přání?“

„Ne, já už si nic nepřeju, jen
krásnou smrt…“

„Ano. Víte, zažila jsem časy
dobré i zlé. Jako 12-ti letá
jsem přednášela prezidentu
Masarykovi verše… Snad
nejlépe bylo za první
republiky, lidi byli tak
pospolu. Pak přišli Němci,
pak Rusi… Bylo zle, ale
přežila jsem! Nikdy jsem se

„Vaše životní věta, motto?“

„Dožíti se ve stáří důstojného
zázemí.“
Ptala se: Simona Buriánková

                                  

Jiří Lahner, 53let
nezaměstnaný
v Mrsklesích od roku 1988

původní ráz. Třeba rozdělení
Mrskles od Kovákova větrnou
hůrkou…“
„Váš největší koníček?“
„Zajímá mě western a vše kolem
něj…. koňská sedla, brašny,
pouzdra, biče, věci z kůže. Sám je
šiju i zdobím. Brašnářství mě
provází celý život, už za
totalitního režimu jsem vystavoval
v Čechách i v zahraničí. Chtěl
jsem se tímto řemeslem živit, ale
bohužel, okolnosti mi to
nedovolily.“

„Sledujete dění v obci?“
„Nijak zvlášť mě to neinteresuje,
ale trochu přehled mám.“
„Souhlasíte s rozšířením obce?
Do jaké míry?“
„Všeobecně mi rozšiřování
nevadí, ale měl by být zachován

<><><>

„Máte i jiné záliby?“
„Další mojí zálibou je hudba
z žánru bluegrass. Rád navštěvuji
festivaly s tímto žánrem.“
„Co nejraději sledujete
v televizi?“
„Na televizi se dívám, to je jasné,
nemám ale nijak vyhrazené
pořady. Nejvíc sleduji
kriminálky.“

„Dáváte přednost naší kuchyni
nebo rád vyzkoušíte nějakou
specialitu?“
„Nejraději mám naši českou
kuchyni.“
„Umíte vařit?“
„Samozřejmě, vařím docela často.
Svíčkovou, zvěřinu… Při vaření
improvizuji. Nedávno jsem
zkoušel upéct buchty, povedly
se… Hm…přemýšlím co neumím
uvařit, jo, už vím, knedlíky.“
„Sport dnes a dříve?“
„V mládí jsem se závodně věnoval
biatlonu. Když jsem zlenivěl,
udělal jsem si zkoušky a na
závodech dělal
rozhodčího.“(smích)
„Vaše životní věta, motto?“
„Život žiješ podle toho, kolik máš
přátel!“
Ptala se: Simona Buriánková

Turistický oddíl Mrsklesy
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Čištění Vrtůvky – jednu květnovou středu jsme se sešli, abychom udělali něco užitečného - vyčistili
Vrtůvku a její okolí od odpadků. Povodí Moravy vždy žádá při čištěný toků o spolupráci i Mikroregion
Bystřička, jehož je naše obec součástí, a tak nám vedení obce vždy připraví vše potřebné a akce se i účastní.
Sraz jako vždy byl u klubovny, kde jsme se vybavili rukavicemi a igelitovými pytli. Rozdělili jsme se na
dvě skupinky – jedna se vydala od Sušárky po proudu až pod Ďáskovu zahradu. Tady jsme se potkali
s druhou částí naší „sběračské party“,
která měla za výchozí bod Střelnici. U
ohně si všichni kromě opečení špekáčků
mohli alespoň trochu vysušit boty a
mokré nohavice - při pracovním nadšení
se totiž nikdo neohlížel na to,
že
hloubka vody daleko přesáhla možnosti
holínek. A ještě jedna odměna, kromě
bohatého občerstvení, čekala pilné
sběrače – krásná zelená trička od
Mikroregionu Bystřička jako upomínka
na tuto akci. Tak příští rok zase a přidat
se k nám může kdokoli.
Dětmi vytoužené dva měsíce volna se kvapem blíží a s nimi i naše poslední oddílová schůzka
v letošním školním roce. Setkáme se však i o prázdninách – na táboře. Ve druhé polovině července budeme
čtrnáct dní prožívat dobrodružství spolu s Indiana Jonesem a pomáhat mu v pátrání po tajemném pokladu.
Prostě čeká nás spousta zážitků a poznávání nových kamarádů - už aby to bylo!
Hana Slámová

<><><>

Mateřská škola a její děti

<><><>

Čas letí jako bláznivý a my máme za sebou zase čtvrt roku. Před námi je konec školního roku
a prázdniny. Stihly jsme toho opravdu hodně.
Děti plavaly, bruslily na kolečkových bruslích, připravily pěkné odpoledne maminkám k svátku,
navštívily Westernový ranč Kostelany u Kroměříže. Hry na indiány nás hodně baví a už se těšíme na
prázdniny, které budou zase plné indiánských her a překvapení.
Letos od nás odejde do 1. ročníku Základní školy sedm dětí, šest jich půjde do ZŠ Velká Bystřice
a jeden chlapec do ZŠ Přáslavice. Jmenovitě: Markétka Hubáčková, Barunka Petříková, Eliška Horňáková,
Kačenka Kopečná, Matýsek Urbášek, Denisek Ketman a František Kryl. Celkem nás však opustí osm dětí ,
do MŠ Mariánské Údolí přechází Adámek Ryšavý.
Pro budoucí školáčky máme připravené překvapení v podobě dárečků a také „Poslední spaní ve školce“,
což je zábavné odpoledne s výletem do
Olomouce a návštěvou RCO , zmrzlinovým
pohárem, grilováním, stezkou odvahy
a diskotékou v pyžamech a také spaní v noci
v mateřské škole. Na závěr školního roku
se s dětmi přijde slavnostně rozloučit i paní
starostka a popřeje jim mnoho úspěchů
a zdaru ve školních lavicích a jistě bude zase
nějaký dáreček.
Po prázdninách by mělo do školičky
nastoupit osm nových dětiček, pomaloučku
se už na ně začínáme připravovat.
Učitelky MŠ Mrsklesy
<><><>

Z historie naší obce

Pověst o Šifrovce – zapsala paní Kimmelová z Mrskles 12. 10. 2003
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Kolem naší vesnice teče potůček Vrtůvka. Údolí, kterým protéká se nazývá VRTOV. V místě, kde
se potok zatáčí a teče směrem k Velké Bystřici, vypíná se nad ním břidlicový vrch. Kdysi dávno se zde těžila
břidlice. Do skály vedly dvě těžební „štoly“. Jedna je dnes již zatopena a na povrchu vznikla tůňka. Je prý
velmi hluboká a vypráví se, že se tam zřítil vůz tažený koňmi a nikdo ho dodnes nenašel. Druhou „štolu“ ještě
někteří pamatují. Mé děti tam prolézaly se svými kamarády. Dnes je tato „štola“ zasypaná a zarostlá, ale stále
je vidět vchod do ní. Je tudy pěkná procházka a posezení a hlavně nádherná vyhlídka na obec a okolí.
Když se ještě v lomu těžila břidlice a vyráběly se zde břidlicové tašky na krytí střech, byla zde
příležitost pro zdejší obyvatele k výdělku na obživu jejich rodin. V tu dobu se stala tato příhoda!
Havíři začínali svoji těžkou práci brzy ráno a končili až večer. Nosili si s sebou k jídlu chléb
a v „konvičce“ trochu polévky. Jeden chalupník při odchodu domů zjistil, že zapomněl svůj uzlíček ve štole.
Sestoupil zpět dolů, šel ztichlou chodbou a na cestu si svítil lucernou. Našel svůj uzlíček a obrátil se na
zpáteční cestu.Ušel pár kroků a najednou uslyšel podivné zvuky, jako když se něco sype. Nemýlil se! Zrychlil
své kroky, ale bylo již pozdě. Dřevěný strop se s rachotem zřítil a na něj se sypala břidlice. Chalupník spadl
na zem. Stačil si rukama krýt hlavu!
Po chvíli se vše utišilo. Prach sedal a chalupník pomalu hýbal rukama a sahal si po těle. Byl celý
a živý! Seděl tu však ve tmě, sám a zasypán. Vzpomněl si na svoje čtyři děti, na ženu a kamarády!
Co si všichni počnou, až tu nebudu! Nechtěl umřít, nedokončil svoje dílo, nevychoval svoje děti! V nouzi
nejvyšší obrátil svou mysl k bohu. „Bože, prosím, vyslyš mne a zachraň můj život! Vlastníma rukama
vytesám z kamene kříž a postavím jej na návsi ke tvé cti a chvále!
Kamarádi venku na chalupníka čekali a uslyšeli sypání břidlice! Běželi ke štole, odházeli břidlici
a zachránili ho. Šťastný chalupník děkoval svým kamarádům a pánu bohu. Doma vyprávěl ženě i dětem,
co se přihodilo. Svému slibu, který dal bohu, dostál. Každou volnou chvilku vytesával z pískovce kousek
po kousku kříž. Když dílo dokončil, společně s kamarády postavili kříž uprostřed návsi a poblíž zasadili dvě
lípy. Za teplých večerů se pod lipami všichni scházeli a vzpomínali.
Mnoho pokolení se na vesnici vystřídalo. Nové domy zastavěly vesnici. „Šifrovka“ je zarostlá
břízami a keři. I jedna lípa u kříže „odešla“! Ale dodnes, když přijdete po silnici od Velké Bystřice do Mrskles
= Mrsklic, uvidíte lípu a krásný pískovcový kříž /rok 1839/.

Vzpomínka
8. května jsme slavili 65. výročí od ukončení 2. světové války. I u nás v obci jsme kyticí položenou k našemu
pomníku uctili památku padlých. Určitě stojí za zmínku seznámit naše občany s jeho historií.
Letos je to 50 let, co se začal budovat parčík na křižovatce s pomníkem padlým ve 2. světové válce.
Na této akci se podílely všechny dobrovolné složky obce. O parčík se staral Svaz žen, hlavně paní
Talavášková, která bydlela hned vedle. Dříve byl celý parčík oplocen a u pomníčku kvetly růže. Dnes má
volnější podobu a zasloužil by si opravu. Díky Vám, kdož jste ho budovali, aby další generace nezapomněly.
Marie Seidlová
Děvčata – dnes už babičky, poznáte se?

<><><>

Knihovna Mrsklesy
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Naše knihovnice paní Seidlová opět doporučuje k přečtení dvě knihy. První z nich je pro děti ve věku 9 let
a starší, druhá je klasická oddechová beletrie pro ženy.
ZAPEKLITÉ DOMÁCÍ
NÁSILÍ
od Vojtěcha Steklače – Andrea s Martinem
se vydávají po stopách dalšího zločinu. Kdo z manželů Rajských vlastně na svém partnerovi
páchá násilí? A je jejich manželství opravdu ztraceno? Hukloři samozřejmě nemohou chybět
ani při řešení záhady tajemného žháře, který se už po desetiletí vrací do Požárova. Podaří
se jim odhalit pravého zločince? Nenechají se svést na falešnou stopu?

NE
VĚSTA ZE ZÁMOŘÍ od Hany Marie Körnerové - na ostrov v Karibském moři přijíždí
v roce 1919 z Čech mladá vdova Julie Krásová. Válka jí vzala manžela a malého syna, ale
i domov a chuť do života. Souhlasí proto se sňatkem na dálku; nehledá novou lásku, ale spíše
zapomnění v jiném prostředí. Čeká ji však daleko víc. Exotická příroda, zcela odlišná
společnost a manžel, jehož minulost je opředena tajemstvím. Navíc je tu i nebezpečná
sokyně, jejíž intriky přivedou Julii do smrtelného nebezpečí….

<><><>

☼

Pozvánky na akce

<><><>

SK Mrsklesy Vás zve na závěrečný domácí zápas v malé kopané v sobotu 26. 6. 2010 v 10.30 hodin
SK MRSKLESY VS PŘÁSLAVŠŤÍ LVI

☼ Sokolský výlet dne 10. 7. 2010. Rezervace míst u pí L. Maderové, Mrsklesy, mob.725 591 072
Trasa: Strašidelný zámek Draxmor – Muzeum veteránů Dolní Rožínka – Zámek Lysice – Jeskyně
Blanických rytířů Kunštát
Přednost mají členové Sokola.
☼ Přijďte s námi oslavit 25. výročí založení Real HDO Mrsklesy 17. 7. 2010 od 9.00 hodin
ve sportovním areálu v Mrsklesích.
☼

V sobotu 14. 8. 2010 se uskuteční Memoriál Františka Řezníčka. Startovné 1000,- Kč (zahrnuje:
2 hřiště s umělým povrchem, občerstvení, sprchy, šatnu, cenu pro každý tým). Pravidla dle malé kopané.
Kapacita 12 týmů. Rozlosování turnaje: 8.00 – 8.30. Zahájení turnaje v 9.30 hodin.
Potvrzení účasti a další info na matejsmrcek@seznam.cz Tel: 737 888 861

☼ Srdečně všechny zveme poslední srpnovou sobotu 28. 8. 2010 ve 14.00 hodin do našeho sportovního
areálu v Mrsklesích na Obecní den.

<><><>

Společenská kronika
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Narodili se ...
12.3.2010
8.4.2010
20.4.2010

Vít Parma
Šarlota Přibilová
Petr Pospíšil
Přejeme Vám do života mnoho dobrého a Vaše životní cesta ať najde svůj cíl.

Naši jubilanti ...
ČERVENEC

SRPEN

ZÁŘÍ
Ludmila Černošková 97
Věra Grůzová
81

Srdečně blahopřejeme!

Opustili nás ...
Marie Hanáková

<><><>

Čest její památce!

Místo křížovek a sudoku

<><><>

Voňavá lázeň z čerstvých lučních květin
Rozkvetlá louka je skutečným rezervoárem léčivých sil přírody. Květiny kvetoucí
v době senoseče (červen) mají největší účinek – směs šalvěje, kopretin, jetele, zvonečku a dalších běžných
lučních květin (můžeme trhat květy i z částí stonku a listu). Kvetoucí byliny povaříme 5 minut ve vodě buď
přímo nebo v plátěném sáčku. Odvar necháme ještě asi čtvrt hodiny vyluhovat a přecedíme jej do vany. Sáček
s bylinkami můžeme nechat zavěšený v lázni dále vyluhovat. Na celou koupel budeme potřebovat asi ½ kg
bylin. Bylinková koupel z lučních květů příjemně uklidní a jak voní!
A kdo říká, že bychom si nemohli udělat voňavou koupel v bazénu?

<><><>

Jedna bába povídala

<><><>

☺ Kronikář pan ing. Sláma, pracuje na doplnění chybějících let 1960 až 1996. Buďte mu nápomocni. Najde
se někdo, kdo bude zaznamenávat současné dění do kroniky naší obce?
☺ Zpravodaj našel trenéra Jirku Antoníčka ml. dětského oddílu fotbalu – nově volejbalu.
☺ Zpravodaj našel TJ SOKOL Mrsklesy novou členku. Aktivně se do naší práce zapojila Iveta Čanecká.
☞ Zpravodaji se nepodařilo najít sportovního redaktora. Fakt tu nikdo není?
☞ Zpravodaj má novou mailovou adresu zpravodaj.mrsklesy@seznam.cz Sem piště své náměty, inspiraci,
rady, připomínky, postřehy, drby, přání. Zároveň se omlouváme, jestli jste starou adresu využili a nebylo
Vám odpovězeno.
☞ Cvičení žen a dívek od 10 let skončilo 13. dubna. Pokračovat budeme zase v září.
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☞ Taneční kroužek pro letošní školní rok skončil 20. května. Za jeho vedení děkujeme Zuzaně Blahuškové
a Tomáši Pelikánovi, který již v novém školním roce z důvodu přestěhování nebude pokračovat. Tak jsme
zvědaví, kdo ho nahradí?
☹ Jsou mezi námi i tací, kterým vadí i voda v sousedově studni a tak ji otráví naftou. FUJ !!!
☹ Povídá se, že někde někdo někomu ukradl květináče i s květinami. Druhé FUJ !!!
☹ Než členové Sokola vyzvedli večer přichystaný sběr u silnice, stihl ho někdo ukrást. Třetí FUJ!!!
☛ Letos bylo málo čarodějnic, protože jedna bába povídala, že Miss vyhrávají pořadatelky – a tak letos za
čarodějnice nešly.
☹ Kovákovský kuřák stále neví, kde hledat odpadkový koš!
☹ Na dětském hřišti vedle hospody, jsou pod lavičkami střepy!!!
☛ Na vesnici se stále zdravíme. Mladší zdraví starší, muži zdraví ženy, DĚTI ZDRAVÍ VŠECHNY !!!
☛ Sekačky, brusky, motorové pily a jim podobné hlučné nástroje mají v neděli volno!!!

TJ SOKOL Mrsklesy opět pořádá

Sbírku
bílých bavlněných (plátěných) prostěradel
příp. i čistě bílého povlečení.
Pokud taková nepotřebná doma máte,
a jste ochotni nám je věnovat, můžete je odevzdat na adrese
Mrsklesy 115 - Urbáškovi.
Připravujeme pro děti Bubákový bál.

Přejeme dětem krásné prázdniny plné vody a sluníčka a dospělým aktivní dovolenou, při které
načerpají síly do dalších měsíců roku.

Na Zpravodaji spolupracovali: šéfredaktorka Mgr. Šárka Zdařilová, Ing. Lenka Urbášková, Simona Buriánková,
Miluše Foukalová, Marie Liberdová, fotograf Lukáš Nosek.
Vydavatel: Obec Mrsklesy, Mrsklesy 49, 783 65 p. Hlubočky, IČ 64990940. Evidence MK ČR: E 19329.
tel.: 585 351 699, e-mail: ou@mrsklesy.cz, www.mrsklesy.cz
Datum vydání tohoto čísla: 23. 6. 2010, datum vydání příštího čísla 23. 9. 2010.
Tiskne: Obecní úřad Mrsklesy v nákladu 200 ks. Příjem článků a příspěvků: zpravodaj.mrsklesy@seznam.cz
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