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rozebrat a z důvodu obnovení jeho základu se
uvažuje i o jeho posunutí dále od vozovky.
Brzy začneme s ozeleněním okolí obecního
úřadu, dovybavením lavičkami a úřední deskou
a informační tabulí. Ozelenění a terénní úpravy se
budou týkat i sportovního areálu, kde pro osázení
břehu podél silnice do Přáslavic využijeme již
připraveného návrhu zahradníků. Jakmile to počasí
dovolí, dokončí se výstavba prodloužení vodovodu
V1a V2.
Předpokládáme, že od dubna do října 2010
se budou realizovat inženýrské sítě v lokalitě pro
výstavbu nových rodinných domků. Zde bych ráda
požádala občany o trpělivost a shovívavost.
A v neposlední řadě plánujeme provést různé opravy
komunikací, které nemají definitivní povrch.
Především se jedná o ulici do Vrtova.
V předchozím odstavci jsem se věnovala
skutečným akcím, které jsou pro Vás viditelné.
Nezmínila jsem se však o přípravě oddílné
kanalizace, kterou máme v úmyslu připravit do fáze
územního řízení. Zde musíme nejdříve s vlastníky
pozemků, přes které je projektována splašková
kanalizace, dořešit otázku zřízení věcného břemene.
To všeobecně není jednoduchá záležitost.
Ještě bych Vás ráda seznámila s akcemi,
které pro Vás připravujeme: První je pozvání na
oslavu „Dne matek“, která se uskuteční na sále
kulturního domu dne 8. května od 14 hodin.
Druhá pozvánka se týká dětí – dřívější pionýrská
skupina Jiřího Wolkera – dnes turistický oddíl, se
spolu s námi z obecního úřadu, chystá tak jako loni
i letos čistit okolí říčky Vrtůvky. Přesný termín bude
stanoven dodatečně, zcela jistě to bude v měsíci
květnu.
Děkuji tímto Šárce Zdařilové za aktivitu,
kterou věnovala tomuto Zpravodaji a přeji mu, aby
byl pro všechny přínosem.
Miluše Foukalová, starostka obce

ZAČÍNÁME……
držíte v rukou nový „ Zpravodaj“. Je to
poprvé, kdy se do Vašich domácností dostane tištěný
materiál, ve kterém se budeme s celým realizačním
týmem snažit přinést zajímavé informace o dění
v naší obci.
Je mou milou povinností mít úvodní slovo
v tomto prvním vydání. V příštích vydáních se
budeme s místostarostkou a doufám, že i s ostatními
zastupiteli obce, střídat. Předpokládám, že to bude
pro Vás čtenáře zajímavější.
Nejprve
Vás
seznámím
s činností
zastupitelstva za první měsíce tohoto roku. Zasedání
zastupitelstva proběhlo 24. 2. a na programu jednání
bylo mimo jiné schválení rozpočtu na rok 2010 ve
výši 82 mil. Kč v příjmech i výdajích. Výše tohoto
rozpočtu je ovlivněna především plánovanými výdaji
v hodnotě 30 mil. Kč na vybudování inženýrských
sítí v nové lokalitě výstavby rodinných domů a
dalších 30 mil. Kč rozhodlo zastupitelstvo uložit na
termínovaný vklad u České
spořitelny. Ve
zbývajících 22 mil. Kč jsou provozní náklady obce,
investice na zasíťování uličky „Alke“ , část investic
na dokončení prodloužení vodovodu V1 a V2,
náklady na dovybavení sportovního areálu, náklady
na opravy
a údržbu majetku obce, náklady na
ozelenění okolí obecního úřadu a sportovního
areálu.
Zastupitelé se neschází pouze na zasedání,
ale téměř 2x měsíčně jsou pracovní schůzky, kde
se seznamují se všemi potřebnými materiály, které
se zpracovávají do podoby návrhů na zasedání
obecního zastupitelstva.
Jednou z nejdůležitějších připravovaných
akcí je výběrové řízení na zhotovitele inženýrských
sítí v lokalitě nové výstavby rodinných domů. Další
akcí, která se výrazně dotkne vás občanů je
restaurování pískovcového kříže. Ten je nutno
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31. 12. 2009 proběhla premiérově v KD v Mrsklesích Silvestrovská oslava. Po letech
Předsilvestrovských oslav, konaných vždy 30. prosince, s tradiční domácí zabíjačkou, přišel čas změny
a pořadatelé s napětím očekávali, jak se k této změně postaví místní obyvatelé. Ale vyšlo to.
Posledního prosince byl sál zaplněný a velmi vkusně vyzdobený tentokrát v modrobílých barvách.
Obzvláště výzdoba stolů vypadala velmi slavnostně. Nechybělo ani promítací plátno, na kterém se zobrazoval
čas, tolik důležitý poslední den roku. O ozvučení akce se postarala skupina SIRIUS, v Mrsklesích již dobře
známá. K dobré zábavě přispěla i pořadateli připravená soutěž v přebalování poněkud „přerostlých“ miminek
a samozřejmě oblíbená tombola.
Na půlnoc byl na křižovatce u Pomníku padlých připraven ohňostroj. Škoda jen, že počasí
se nevyvedlo a zrovna o půlnoci pršelo. Za tohle světelné překvapení se sluší poděkovat Obci Mrsklesy, stejně
jako za finanční spolupráci na této akci. Po návratu na sál se návštěvníci dobře bavili až do brzkých ranních
hodin. Tak zase za rok?!
Lenka Urbášková
V sobotu 24. ledna 2010 se na sále konalo Sportovní odpoledne pro děti v bláznivých
disciplínách. Vzhledem k nádhernému slunečnému počasí a výborným sněhovým podmínkách byla účast
dětí minimální. Prostě dešti a větru neporoučíme. Postupně se však sál naplňoval návštěvníky z okolních obcí,
kde se naše akce začínají dostávat po povědomí.
Takže nakonec nesoutěžily jen děti, ale i rodiče a taktéž organizátoři. A disciplíny to byly skutečně
bláznivé, za všechny např. skok do dálky pozadu, šipky naslepo, 20 m na skákacím míči, hod do dálky špejlí,
počet chycených úderů neposlušným míčem, lovení míčku z vody lžící připevněnou na čele. Takže ačkoliv
akce zpočátku vypadala jako neúspěšná pro malou účast, pořadatelé i příchozí si ji řádně užili.
I když proběhlo vyhlašování výsledků v jednotlivých disciplínách, odměny dostaly všechny děti. Na
závěr byla ještě připravena jedna soutěž pro dospělé – a to, komu se podaří první bublina ze žvýkačky.
Motto akce je jednoznačné „ Kdo přišel – neprohloupil“.
Lenka Urbášková
Poslední
únorovou
sobotu
se
konaly
již
tradiční
46. Šibřinky. Ozvučení letos
zajistila skupina Mirečkovi Sekerášé.
Na začátku vystupovaly dívky
z místního tanečního kroužku, který
funguje od října loňského roku.
Bylo to jejich první vystoupení ,
a i přes počáteční nervozitu, dopadlo
dobře.
Následovala promenáda masek, letos
opět hojně zastoupených. A tak
mohli návštěvníci obdivovat jak
nápaditost, tak i propracování
jednotlivých kostýmů a kapela, coby
porota, měla skutečně nelehký úkol
vybrat ty NEJ. Nakonec zvítězil UFO, následován TMOU, AVATARY, drůbežárnou Xaverov
a zdravotní sestrou i s pacientem na vozíku. Milým zpestřením programu bylo jistě i vystoupení pánské
skupiny, coby mladých „poupat“. Příjemný a zábavný večer byl zakončen bohatou tombolou.
Lenka Urbášková, foto: Lukáš Nosek
2

Dětský karneval se konal v neděli 28. 2. 2010. O zábavu se starali dva klauni, letos premiérově v nových
kostýmech a jedna z vítězných masek na Šibřinkách - TMA. Na začátku si dívky z našeho tanečního kroužku
zopakovaly svoje vystoupení. Tentokrát již odpadla nervozita, neboť je přišel podpořit také jejich trenér
Tomáš Pelikán, a také proto, že si to v sobotu
už vyzkoušely a před dětmi neměly takovou
trému. Pak byl zahájen karneval promenádou
masek, při které každé dítě dostalo tvarovací
balónek a lízátko. Pro děti byl připraven
bohatý program v podobě soutěží – soutěž na
skákacích balónech, závod dětí s míčkem na
lopatce, prolézání tunelem, kdy se zúčastnili
i rodiče a babičky, taneček rodičů s dětmi, ale
také tanec v páru, s nafukovacím balónkem
mezi čely. Za každou soutěž děti dostávaly
sladkou odměnu. Také si mohly pod vedením
jedné ochotné maminky vytvořit z tvarovacího
balónku pejska – a děti byly opravdu šikovné.
Na závěr mělo následovat vyhodnocení
nejkrásnější masky, ale protože se masek sešlo
opravdu hodně a pro nás byly všechny ty
nejkrásnější, tak vyhrály všechny děti a za odměnu dostaly hračku od klaunů. Myslím, že děti byly spokojené
a my se už teď moc těšíme na příští karneval.
Lucie Vaculíková, foto: Lukáš Nosek

PŘIPRAVOVANÉ KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ A SPORTOVNÍ AKCE
24.4. 3. Slet čarodějnic - pořádá TJ Sokol - hraje skupina GALAXY vstupné 50,- Kč
30.4. Dětský slet čarodějnic a stavění máje na Kovákově - pořádá TJ Sokol ve spolupráci s OÚ
8.5. Den matek - pořádá OÚ
15.5. Turnaj v ruských kuželkách pro všechny věkové kategorie - pořádá TJ Sokol
29.5. Kácení máje - pořádá TJ Sokol ve spolupráci s OÚ
12.6. Den dětí - pořádá TJ Sokol

POZVÁNKA NA VÝBOROVOU SCHŮZI
Hledáme lidi ochotné s námi spolupracovat, účastnit se při vymýšlení akcí námi pořádaných i při
jejich realizaci.
Pokud má někdo zájem o AKTIVNÍ práci v našem Sokole, ať se dostaví ve středu 7. 4. 2010 v 19.00
hodin do klubovny Sokola v 1. patře Kulturního domu v Mrsklesích. Vstup je bočním vchodem.
Uvítáme i nečleny Sokola.
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NABÍDKA PRÁCE
na pozici člen výboru TJ SOKOL Mrsklesy

Požadujeme: dobré organizační a vyjednávací schopnosti,schopnost samostatného uvažování a
rozhodování, iniciativa při vymýšlení nových akcí, orientace na tým, odolnost vůči stresu,
spolehlivost
Nabízíme: práci ve vašem volném čase, příjemné pracovní prostředí, možnost práce z domu,
odpovídající platové ohodnocení – celoročně ZADARMO
po zkušební lhůtě kooptování za člena výboru Sokola
Pokud neodpovídáte uvedeným požadavkům, ale i přesto nám chcete pomáhat, přivítáme Vás
s otevřenou náručí.
Členové výboru TJ SOKOL Mrsklesy

<><><>

Sportovní dění

<><><>

Zimní futsalový turnaj je dobojován
Před posledním kolem 5. ročníku Zimní futsalové ligy byl již znám celkový vítěz, kterým se stal
potřetí v pětileté historii Real HDO Mrsklesy. V závěrečných zápasech se tak hrálo jen o umístění na dalších
místech tabulky. Druhé místo nakonec vybojovalo Atletico Bystrovany, když s dalším adeptem na druhou
příčku 1.FC Hombok vyhrálo 9:8… Dařilo se střelcům. Kromě zmíněného hokejového výsledku padlo
v každém utkání minimálně deset branek.
Tabulka střelců: 20 - Kryl (Real HDO), 19 - L. Smékal (Atl. Bystrovany, 15 - Smělý (AT Olpran), 13 - Smolka (Real
HDO), 12 - Tuška (Pošta), 11 - Hlaváč (1.FC Hombok), 10 - Svozil (Real HDO), D. Škoda (Mizerové), 8 - Žáček (SK
Mrsklesy), Dvořák (Poolnapool), 8 - Študent (Poolnapool), Burda (Mizerové), 7 - T. Smékal (Atl. Bystrovany),
Táborský (1.FC Hombok), 6 - J. Dosoudil (Real HDO), Řezníček (Mrsklesy), Capka (Real HDO)
Konečná tabulka:
1. Real HDO Mrsklesy
2. Atletico Bystrovany
3. FC Poolnapool
4. AT Olpran
5. 1.FC Hombok
6. SK Mrsklesy
7. Mizerové
8. Pošta
9. M-Contakt

8
8
8
8
8
8
8
8
8

Rozlosování Real HDO Mrsklesy

8
5
4
4
4
3
2
2
1

0
0
1
1
0
0
2
1
1

0
3
3
3
5
5
4
5
6

68:23
50:33
36:33
40:29
41:39
29:46
34:42
28:57
20:46

24
15
13
13
12
9
8
7
4

Jaro 2010

3. 4. 2010 10:00 Aston Pila x HDO Mrsklesy
9. 4. 2010 17:30 HDO Mrsklesy x Šwarsbach
16. 4. 2010 18:00 Uničov x HDO Mrsklesy
23. 4 2010 17:30 HDO Mrsklesy x Kovo Dřevo
26. 4. 2010 18:00 Olpran x HDO Mrsklesy
30. 4. 2010 18:00 Beton x HDO Mrsklesy
7. 5. 2010 17:30 HDO Mrsklesy x Bystrovany
14. 5. 2010 18:00 Tobgal x HDO Mrsklesy

1 17. 5. 2010 18:00 Bakardi x HDO Mrsklesy
21. 5. 2010 18:00 Fido dido x HDO Mrsklesy
2 28. 5. 2010 18:30 Levotil x HDO Mrsklesy
4. 6. 2010 18:30 HDO Mrsklesy x Gemo Choř.
8. 6. 2010 18:30 Inter x HDO Mrsklesy
18. 6. 2010 18:30 Horka x HDO Mrsklesy
24. 6. 2010 17:30 Ajax Bělid. x HDO Mrsklesy
Jan König

Rozlosování na jaro pro SK Mrsklesy B nebylo do uzávěrky tohoto čísla zjištěno, omlouváme se.
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Děti z Mrskles v oddíle házené SK Velká Bystřice : Házená ve Velké Bystřici je pojem
a miniházená se stává pojmem taky. Málokdo ví, že
nedílnou součástí družstva miniházené jsou i děti
z Mrskles. Nadšenými mladými hráči z Mrskles jsou
Lucka a Verďa Mikuláškovy, Kačka a Tom Spurní, Iveta
Michálková a Pepík Jedenástík. Celé družstvo pak tvoří
skupina celkem 20 dětí , pro které je házená koníčkem,
zábavou,
příležitostí
setkávat
se
s kamarády
a v neposlední řadě také možností účastnit se mnoha
turnajů.
Realizační tým družstva tvoří 4 členové – trenéři
Petr Souček a Karel Mikulášek, ostatní organizační
a technické věci zajišťují Pavel Vodička a David Buršík
(všichni jsou tatínci hráčů).
V této sezóně děti soutěží ve věkové kategorii minižáci. Jedná se o smíšená družstva
(4 hráči +1 brankář), jehož členové jsou ve věku 11 let a méně. Tréninky probíhají 2x týdně – úterý
a čtvrtek 15:00 – 16:30hod ve Sportovní hale ve Velké Bystřici.
Co je teď před začátkem nové sezóny důležité, že házenkářský oddíl SK Velká Bystřice by velmi rád
uvítal nové členy. Je potřeba hlavně děti (chlapce i dívky) narozené v ročnících 1999, 2000 a 2001. Rozhodně
není pozdě začít s házenou v tomto věku. Pro hráče i realizační tým je dobrý kolektiv jedna z klíčových věcí.
Také proto nové kamarády vítají s radostí. Neváhejte přijít s dětmi na trénink, neboť jakákoliv pohybová
aktivita je pro děti mnohem lepší než vysedávání na zastávkách, vandalismus a riziko, že skončí u nějaké
závislosti.
O tréninku, zápasech, turnajích a výsledcích se můžete více dozvědět na webových stránkách:
http://www.hazenaminivb.jsemin.cz, kam kromě trenérů přispívají i rodiče a samotné děti.
Pavlína Jedenástíková a Šárka Zdařilová

Taneční kroužek : Tančí deset dívek ve věku 10
– 15 let a to každý čtvrtek od 18:00 do 19:00 hodin
v Kulturním domě v Mrsklesích. Cena kroužku je
50,-Kč měsíčně. Vedoucí kroužku je Zuzana
Blahušková, výuku a choreografií si připravuje
trenér Tomáš Pelikán, který se tanci věnuje
profesionálně. Kroužek pracuje od listopadu
loňského roku a věnuje se převážné disco tancům.
Děvčata za dobu svého tréninku pod dohledem
profesionála udělala veliký pokrok v držení těla
a celkovém pohybovém projevu. Výsledek jejich
práce jste mohli vidět na zahájení Šibřinek a
dětského karnevalu. Dívky by rády mezi sebou
přivítaly i nové členy. Nejen děvčata, ale hlavně chlapce. Zájemci se mohou dostavit na kterýkoliv trénink.
Zuzana Blahušková, foto: Lukáš Nosek

Cvičení batolat: Cvičíme každý čtvrtek od 16:00 do 17:30 hodin v sokolské tělocvičně ve Velké Bystřici,
kde můžeme využít veškeré vybavení tělocvičny. Z Mrskles se cvičení zúčastňuje 5 maminek se svými dětmi.
Cvičení tvoříme podle nálady dětí. Maminky, které máte děti mladší 3 let, mohou využít této příležitosti
a přidat se k nám, neboť „Když se hýbe tělo, rozvíjí se i mysl!“ Cvičení vede Šárka Zdařilová
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Cvičení pro dobrou mysl – pro ženy, muže a děti od 10 let
Stále cvičíme v úterý od 17:30 – 18:30 hod. v sále Kulturního domu
v Mrsklesích. Věnujeme se hlavně strečinku, Pilates, lehkému
posilování, cvičení na velkých míčích a pohybovým hrám. Nebojte
se přijít - každý si najde svůj rytmus. Mladí, starší, tencí, širší, ženy,
dívky a nedivte se jsou mezi námi i muži!!
Shodli jsme se na tom, že se cvičením dobře naladíme na celý týden.
Cvičení vede Šárka Zdařilová

foto: Lukáš Nosek

Závody na Olomóckém ledovci
V neděli 7. března se v Hlubočkách na svahu jel 4. ročník závodu Kaprun cup.
Obřího slalomu se zúčastnilo 56 závodníků všech kategorií. Mimo jiné závodil
i mrsklečák - Michal Buriánek. Obsadil 6.místo a jak sám říká – „Konkurence je každým
rokem větší“. „Jste se svým výsledkem spokojen?“zeptali jsme se. „Mým cílem je dojet
dolů celý, takže spokojenost.“ Závody jsou určeny pro veřejnost, tak neváhejte a příští rok
se zúčastněte taky!
Simona Buriánková

<><><>

Miluše Foukalová, 51 let
starostka obce
v Mrsklesích od roku 1980

foto: Lukáš Nosek

Čím si udržujete krásu
a energii?
Momentálně jsem vybitá a klidně
se budu vymlouvat na sluníčko,
funguje na mě stejně jako na
všechny ostatní …A taky,
když se podaří dobrá práce ……

Seznamujeme se

<><><>

Baví Vás vaše práce?
Baví ... možná to někoho
naštve. (smích)
Upřednostňujete tradiční
kuchyni nebo si vaříte
speciality?
Jako každá ženská mám nejraději,
když mi jídlo někdo
nachystá…takže se řadím spíše
mezi tradiční konzumenty. Já
nezkouším žádné experimenty,
mě to neláká, protože vím, že to
doma u chlapů nebude mít
úspěch. Klasika, omáčky a
těstoviny přepasírované přes
prase, tím se doma zavděčím.
Kam se letos chystáte na
dovolenou?
Lákají mě severské státy, asi
jeden z nich, poznávací
formou……
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Kdy jste se stala dospělou?
Těžko říct, ale myslím si, že jsem
dospěla až s příchodem dětí.
Automaticky přijde
zodpovědnost, strach ……..
Zaručený tip na chlapy?
Jestli je zaručený, to nevím, ale
dobrým jídlem nic nepokazím!
Sport dnes a dříve?
Závodně to nebylo, ale hodně
jsem hrávala míčové hry,
nejvíc volejbal. Ve škole
atletiku…..Teď už jsem líná
jak veš, ale ráda jezdím na kole,
jen tak rekreačně.
Vzkázala byste něco
spoluobčanům?
Hleďte si více čistoty ve vsi.
Všichni pejskaři si po svých
miláčcích uklidí, děcka co jdou

z diskotéky nebudou ničit značky,
patníky…..atd.
Souhlasíte z rozšířením obce?
Do jaké míry?

V zásadě s rozšiřováním
souhlasím, ale ne do
megalomanských čísel. Něco
kolem tisícovky obyvatel, aby
se pořád vrchní konec znal se
spodním koncem…..

Vaše životní věta, motto?
„ Když nejde o život,
nezblbnout!“
Ptala se: Simona Buriánková
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Ludmila Maderová, 67 let
předsedkyně TJ Sokol,
t.č.důchodce
v Mrsklesích od roku 1943

foto:Lukáš Nosek

Čím si udržujete krásu
a energii?
Odjakživa smíchem, dobrou
náladou. Pro tu si chodím do
společnosti často. Jsem prostě
„ukecaná ženská“.
Baví(la) Vás vaše práce?
Pracovala jsem v Moravii, byla
jsem moc spokojená a vůbec

<><><>

jsme byli všichni v práci
v pohodě. Člověk byl mezi
lidma…..

Mě na dědu funguje vlídné slovo.
Vždycky mu říkám: “Kašli na to
dědo, když nejde o život………“

Upřednostňujete tradiční
kuchyni nebo si vaříte
speciality?
Jéjda, to ne. My máme rádi
tradiční kuchyni, pěkně řízek
a knedlo – vepřo – zelo.
Dokud to jde, tak žádné diety!
V televizi se díváme na pořady
o vaření, ale nikdy je
nezkoušíme …..

Sportujete? Dnes, či dříve?
Dnes už ne, jen procházky
a chodíme taky fandit našim
fotbalistům. Kdysi bývalo hřiště
u vodárky, tam jsme hráli, co
se dalo. Nejčastěji volejbal.

Kam se letos chystáte na
dovolenou?
Já jezdím jen na různé zájezdy
a jednodenní výlety s děckama.
Taky se chystám na pár dní
k sestře na chatu. Dovolené jako
takové už léta nejezdíme….

Vzkázala byste něco
spoluobčanům?
Aby si navzájem nezáviděli,
byli více ohleduplní a měli
se více rádi.
Souhlasíte s rozšířením obce?
Do jaké míry?
Já s přistěhováním nových lidiček
nemám žádný problém, razím
heslo, že s každým se dá vyjít.

Kdy jste se stala dospělou?
„Dospíváme celý život.“ Pořád
se něco učíme….

Vaše životní věta, motto?
„Je lepší jít do neznáma, než
zůstat tam, kde nic není!“

Zaručený tip na chlapy?

Ptala se: Simona Buriánková

Turistický oddíl Mrsklesy

Jsme skupinka 17 dětí, která se schází každou středu,
kdy dvě společné hodiny trávíme hrami a vzájemným
zápolením mezi dvěma družstvy našeho oddílu. Souboje
o body jsou často nelítostné, vždyť odměna za celoroční
snažení stojí za to!
Za poslední tři měsíce jsme si stihli užít sněhové
nadílky, "vymalovat" klubovnu a zahrát si spoustu prima
her. Poslední víkend v únoru jsme podnikli výpravu za
7

<><><>

Petrovickým pokladem. Podle legendy, kterou jsme museli vyluštit
z tajného písma, se v obci Hraničné Petrovice ukrýval už dlouhá
desetiletí poklad zlatokopa Joea. A bylo na nás, abychom jej
objevili. I když nám v pátek na cestu pršelo, nakonec se počasí
umoudřilo a v sobotu jsme mohli vyrazit do slunného dne. Pátrání
po stopách sněžného muže, který nás měl k pokladu dovést, nebylo
nikterak snadné. Ale zvládli jsme to.
Zbylý čas jsme vyplnili nejrůznějšími aktivitami např. večírek s promítáním v 3D, na který jsme si museli vyrobit
speciální brýle. Kdo přípravu podcenil, film trojrozměrně neviděl.
Nebo soutěž v pojídání čokolády, taky dobrá hra a spousta dalších.
Na Velikonoce se chystáme vyrábět ozdůbky na stůl
a do květináčů.
Další chystanou akcí před letními prázdninami bude víkendový pobyt na Markrabce - srubové základně
u Bouzova, kam jezdíme každý rok na letní tábor. Ale o tom zase až příště.
K+H+K (Kája - Hanka - Keliška)

<><><>

Mateřská škola a její děti

<><><>

Letošní školní rok začal jako vždy nástupem nových dětí, vcelku klidně a radostně. Skoro celý
podzim jsme s dětmi jezdili do solné jeskyně, abychom podpořili před zimou náš imunitní systém a celou
zimu překonali ve zdraví a spokojenosti. Nestaráme se však jen o zdraví, ale také o kulturní a tvořivé vyžití.
Vzpomenout by jsme proto měli společné pečení perníčků, kdy nás navštívila i řada rodičů a prarodičů. Poté
jsme přichystali, tak jako každoročně, vystoupení u Vánočního stromečku. Vždyť vidět v dětských očích
to napětí a později i radost z nových hraček, zahřeje u srdíčka snad každého z nás.
V letošním školním roce jsme se nedostali do programu předplaveckého výcviku v CZ Bohuňovice
a proto jsme zkusily oslovit nově otevřený Aquapark Olomouc. Od měsíce února navštěvujeme pravidelně
každý týden tento objekt a dětem se tam moc líbí a nemohou se dočkat další návštěvy. My jsme s výukou
i programem velmi spokojeny a už jsme si rezervovali místo na další školní roky.
Protože po vánocích byla zima štědrá na
sníh, mohly si děti vyzkoušet své lyžařské
dovednosti ve Ski areálu v Hlubočkách v lyžařské
školičce Newman school. Masopustní období
jsme zakončili maškarním karnevalem u nás ve
školičce. Z nápaditých a originálních masek až oči
přecházely - máme šikovné maminky!
V průběhu měsíce února se konal zápis
nových dětí. K velkému překvapení se k nám
hlásí
(skoro hrnou) nejen děti místní , ale i
z blízkého a vzdáleného okolí. Bohužel nebude
v našich silách přijmout všechny přihlášené děti.
V současnosti žijeme přípravami na
svátky jara – Velikonoce. Děti vytvářejí drobné
dekorace a spolu s námi, a popřípadě i s rodiči,
si mohou vyzkoušet různé výtvarné techniky. Už
se nemůžeme dočkat jara, abychom mohli využívat i školní zahradu. A o našich dalších plánovaných
aktivitách zase příště.
Kolektiv mateřské školy Mrsklesy
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<><><>

Z historie naší obce

<><><>

Mrsklesy: Středně velká obec v severní části Přáslavické pahorkatiny nad údolím potoka Vrtůvky,
východně od Velké Bystřice v nadmořské výšce 315 m.n.m. Německy byla tato obec nazývána Nirklowitz,
česky Mrsklice a od roku 1900 Mrsklesy.
Nejstarší zmínka o Mrsklesích je z roku 1365, tehdy zde byly dvůr a tvrz. V roce 1389 zakoupil
tuto ves zakladatel velkobystřického panství. Součástí tohoto panství zůstaly Mrsklesy až do roku 1848.
Roku 1490 se prvně zmiňuje kostel, který patřil snad protestantům. Zanikl v 17. století po odchodu
protestantského obyvatelstva, které se nechtělo nechat pokatoličtit. V té době zanikla pravděpodobně i tvrz.
Po třicetileté válce (1618 – 1648) došlo k poněmčení Mrskles. Josef Zvěřina založil roku 1827 železárny
v Mariánském Údolí, nejznámější podnik regionu. Od roku 1876 je také zmínka o německé jednotřídní
škole. Roku 1900 je v kronikách zmiňován Větrný mlýn.
V letech 1919 až 1938 byla ves součástí Velké Bystřice, za německé okupace součástí Hluboček.
V roce 1945 opět součástí Velké Bystřice, od roku 1956 pak samostatná obec. V roce 1975 byly Mrsklesy
znovu připojeny k Velké Bystřici. Dnes jsou samostatnou obcí.
Roku 1834 měly Mrsklice 43 domů s 339 obyvateli.
Roku 1869 zde byly 44 domy s 448 obyvateli.
Roku 1880 zde bylo 51 domů s 482 obyvateli - 401 Němců, 76 Čechů a 5 jiné národnosti.
Roku 1900 zde bylo 76 domů s 587 obyvateli - 474 Němců, 112 Čechů a 1 jiné národnosti.
V tomto roce zde bylo evidováno 21 koní, skotu zde bylo 158 kusů (krávy, kozy), bravu se tu pěstovalo
185 kusů (slepice, husy, kačeny).
Roku 1910 zde bylo 89 domů s 757 obyvateli - 628 Němců, 115 Čechů a 14 jiné národnosti a území Mrsklic
zabíralo 1.509 ha.
V roce 1945 bylo německé obyvatelstvo odsunuto
Otisk pečetidla je z roku 1749. Je kruhového tvaru o průměru 23 mm. V pečetním poli, odděleném
od opisu linkou, je zobrazena radlice (špicí nahoru) obklopená dvěma ratolestmi. Legenda zní DAS
GEMEIN-SIGEL NIRKLWITZ. Přesně podle tohoto pečetidla nechala obec v polovině 19. století zhotovit
i razítko.
Albín Doležel

Pohlednicová fotografie zachycující horní kovákovskou ulici.
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<><><>

Knihovna Mrsklesy

<><><>

…se nachází v prvním patře obecního úřadu. Knihy si můžete zapůjčit každé pondělí od 14:00 do
17:00 hodin. Stálý inventář je uložen v 7 regálech a 1 regál je vyhrazen pro pravidelné dvouměsíční zápůjčky
z knihoven ve Velké Bystřici a z Městské knihovny Olomouc. Radost Vám jistě udělají detektivky, thrillery,
romány - akční, historické i romantické, harlekýnky, pohádky, komiksy, encyklopedie, kuchařky, knihy
o ručních pracech a tvoření a mnoho dalšího z nabídky naší knihovny.
Knihovnice paní Seidlová Vám k přečtení doporučuje:
O OBRECH – šest pohádek z pokladů našich a světových pohádkářů.
Když se v pohádce vydá statečný mládenec či udatný princ na cestu, musí překonat mnoho
nástrah a své síly změřit s mocným nepřítelem. Těmi největšími a nejsilnějšími protivníky mu
jsou obři. Na zdolání chlapa velkého jako hora, který dokáže v ruce rozdrtit balvan na prach
a pod jehož kroky se chvěje zem, nestačí ani těm nejodvážnějším hrdinům jenom jejich síla
a statečnost. …..
SNY UMÍRAJÍ S KRÁLI – Kdo zavraždil posledního přemyslovského krále? Jaké k tomu měl
důvody? Tak se ptá Jan Lucemburský když se setká s domnělým útočníkem Konrádem
z Botenštejna. Nevědomky tak rozehrává dramaticky boj o budoucí podobu českého státu.
V něm prohrává nejen on, ale také královny Eliška; jednou z oběti mocenských intrik se totiž
stává rytíř Čeněk z Libořez….

Anketa: 1) Navštívili jste už někdy naši obecní knihovnu?
2) Který žánr preferujete?
3) Čtete (četli jste) svým dětem (vnukům) pohádky?
Odpovědi na otázky zasílejte, prosím, na e-mail: zpravodaj@mrsklesy.cz nebo vhoďte do schránky na
obecním úřadě. Výsledky ankety budou zveřejněny v příštím čísle. Děkujeme.

<><><>

Pozvánky na akce

<><><>

V sobotu 6.března 2010 proběhla výstava
fotografií Lukáše Noska. Výstava byla zahájena
v Mrsklesích a bude pokračovat od 24. března 2010
v cukrárně Galerii ve Velké Bystřici. Na úvod
promluvil fotograf Juraj Sos a paní starostka Miluše
Foukalová. Tímto ji také děkuji, stejně jako i Pálenici
Ořechovka Přáslavice za podporu této výstavy.
Lukáš Nosek

•

• Historik Albín Doležel a Městská organizace ČSSD Velká Bystřice Vás zvou na výstavu starých knih
a věcí s názvem ŽIVOT NA HANÉ. Výstava se uskuteční 21. – 22. 5. 2010 od 10 do 17 hod. v zasedací
místnosti Městského úřadu Velké Bystřice.
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<><><>

Společenská kronika

<><><>

Narodili se …
Filip Kubalík
Jakub Lammel
Matyáš Zdařil

Antonín Růžička
Jan Čajka
Dominik Marhoun

Nela Kokyová
Valerie Buriánková
Mikoláš Hlisnikovský

Vítáme Vás mezi námi a přejeme mnoho dobrého do života.

Naši jubilanti …
LEDEN
Charlota Hajná
75
Ladislav Čechák 70
Marie Harnazová 70

ÚNOR
Anna Lichtblauová 70

DUBEN
Jan Sigmund
87
Brigita Smékalová 70

KVĚTEN
Vlasta Neužilová
Danuše Hekelová
Rostislav Ďásek
Daniela Partyková

BŘEZEN
Rostislav Mádr
Miloš Šlajer

84
80

ČERVEN
Vratislava Malíková
Jan Huhnel
Stanislav Říhovský
Josef Kubíček

87
81
75
70

85
81
80
75

Srdečně blahopřejeme!

Opustili nás …
Marie Harnayová
<><><>

Čest její památce!

Místo křížovek a sudoku – nejen pro děti

<><><>

Kůra píšťalkového proutku symbolizuje tvrdou schránku („zrohovatělou
periferii“ – to co chceme, aby v nás „odumřelo“, to v nás, čeho se chceme zbavit).
Otloukání kůry symbolizuje „protloukání“ životem, zvnitřnění impulsů z okolního světa.
Míza prosákne kůru, která se tím uvolní a můžeme ji svléknout (slupka symbolicky
propustí na povrch nový život a sloupnutím je nové zjeveno). Staré odumře a nové se zrodí.
Teprve odumřením starého se nám uvolní vnitřní síla k vytvoření nového. Smrt
a zmrtvýchvstání – obraz, který nás provází celými Velikonocemi.
Tatínkové si s dětmi mohou vyrobit vrbovou či olšovou píšťaličku. Děti budou mít
dvojí radost – z výroby – otloukání píšťaličky i z veselého pískání …
Zjara, když stromoví pouští mízu, dělávali si chlapci nejraději v z vrbové nebo
olšové kůry, řidčeji z březové a lískové, píšťalky. Dobře udělaná píšťalka byla
pýchou a chloubou svého majitele. Výroba píšťalky – to byl obřad. Nejdříve bylo
třeba vybrat ten opravdu nejlepší proutek. S vybraným proutkem se chlapci
usadili na vrbě, uřízli z něho rovný, neohnutý a dost silný kousek a zářezem
naznačili konec píšťalky a polohu otvoru, v němž se bude tvořit zvuk. Pak
proutek namočili (často stačilo olíznutí) a začala práce nejdůležitější – otloukání.
Plochou střenkou rovnoměrně oklepávali kůru proutku, pravidelně se otáčejícího
v prstech, a aby se dílo podařilo, v rytmu klepání se píšťalka zaříkávala. Jakmile
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se kůra uvolnila, opatrně – aby se nenatrhla – ji stáhli přes užší konec – základ píšťalky je hotov. Z obnažené
dužiny uřízli přední část , seřízli vršek a zasunuli ji na původní místo. Do druhého konce píšťalky pak
zasunuli další kousek dužiny (viz kresbu) a píšťalku rozezpívali.
zdroj: Věneček, jaro, sborník č.1, 2002
<><><>

Jedna bába povídala

<><><>

• Při zaregistrování Vaší e-mailové adresy na obecním portále můžete dostávat elektronickou poštou aktuální
zprávy o dění v obci z první ruky.
• Na obecním úřadě je zřízen Czech Point.
• A bylo zrušeno diskusní fórum na obecním webu.
• Vzhledem k velkému zájmu dívek a koneckonců i chlapců o oddíl fotbalu, hledá TJ Sokol TRENÉRA,

nejlépe některého rodiče budoucích „fotbalistů“. Pokud by byl někdo ochoten, věnovat se ve svém volném
čase této aktivitě, ať se přihlásí buď na příští výborové schůzi 7. dubna nebo u pana Jiřího Antoníčka.
• Hledá se sportovní redaktor našeho zpravodaje, informujte se na redakčním e-mailu.
• Obec Mrsklesy postrádá kronikáře. Člověka zapáleného pro danou věc, mající rád historii a lidi vůbec.
Najde se někdo takový? Informujte se na obecním úřadu.
• Naše mladé tanečnice nemají název pro svou taneční skupinu. Pomůžeme jim? Své návrhy posílejte na
redakční e-mail: zpravodaj@mrsklesy.cz
• Všude leží psí h…. .
• Bezohledný kuřák stále pohazuje po chodníku z Mrskles na Kovákov krabičky od cigaret a nedopalky.
• Kovákovský stromeček je stále vánočně nazdoben.
♥ Marku Ryšavému a jeho pomocníkům, hlavně dětem, kteří se bezvadně starali o ledovou plochu na
kovákovském hřišti patří veliké DÍKY.
♥ Děkujeme i panu Vodičkovi za parádně ošetřené chodníky při záplavách sněhu ☺ .
♥ Chtěla bych touto cestou poděkovat oddílu TJ Sokol Mrsklesy za podporu v mé sportovní činnosti.
Podpora spočívá převážně v proplácení startovného na běžeckých, triatlonových a cyklistických
závodech. Také díky tomu se můžu pod hlavičkou Sokola zúčastňovat seriálu soutěží Velké ceny
vytrvalců Olomouckého kraje, Středomoravského běžeckého poháru, Hanáckého poháru v triatlonu
a také Classic cupu (celorepublikový seriál triatlonových závodů na dlouhých tratích). Je mi ctí závodit za
tento oddíl. Děkuji. Pavlína Jedenástíková.
Na Zpravodaji spolupracovali: šéfredaktorka Mgr. Šárka Zdařilová, Miluše Foukalová, Marie Liberdová, Ing. Lenka
Urbášková, Simona Buriánková, Lucie Vaculíková, Jan König, Hana Slámová, Veronika Ďásková, Albín Doležel,
Marie Seidlová, Jiří Zdařil, Zuzana Blahušková, fotograf Lukáš Nosek a děti z turistického oddílu
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: 20. 3. 2010, datum vydání příštího čísla 21.6.2010.
Tiskne: Tiskárna Velká Bystřice v nákladu 200 ks. Příjem článků a příspěvků: zpravodaj@mrsklesy.cz
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