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Vážení spoluobčané,
chtěla bych Vás v krátkosti seznámit s prací zastupitelstva . V uplynulém čtvrtletí jsme se sešli celkem
třikrát. 21. 6. 2010 jsme změnili své původní rozhodnutí a povolili 1 výherní automat v Hostinci u zastávky.
Povolení je vydáno do 31.12.2010.
Na zasedání ZO 19. 7. 2010 byl přednesen záměr prodeje pozemků pro výstavbu RD, projednali jsme výši
úplaty za věcné břemeno a podepsali jsme smlouvy s majiteli pozemků, přes které povede budoucí kanalizace
s výjimkou jedné rodiny. Ukončili jsme smlouvu s Meinl Bank AC a zůstatek převedli na investiční fond
společnosti Atlantik, fin.trhy a.s. Praha. Také jsme stanovili počet členů zastupitelstva pro volební období 201014 na 7 členů.
Na posledním zasedání 8. 9. 2010 byly schváleny fin. příspěvky uvolněným a neuvolněným zastupitelům,
projednali jsme žádosti o bezúročné i úročené půjčky našim obyvatelům, dále pak fin. příspěvek souboru
Olešnice Doloplazy za zapůjčení pivních setů (stůl se dvěma lavicemi)" na Obecní den a finanční příspěvek
městu Velká Bystřice na vybudování sezení ve sportovní hale. Dále jsme odsouhlasili směrnici na zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu pro naši obec. Projednali jsme problém dlouhého čekání na připojení
k internetu a myslím, že jsme s firmou Fofrnet našli takové řešení, kdy se nebudou muset kácet stromy. Vybrali
jsme firmu GHC regio s.r.o. Olomouc, se kterou budeme spolupracovat na podání žádosti o dotaci pro
kanalizaci a ČOV. Projednali jsme zbourání prozatím 2 polí stěny na „Moskevské“ křižovatce kvůli lepší
přehledu a taktéž schválili nákup 2 radarů na měření rychlosti. Schválili jsme návrh na uzavření smlouvy
s firmou Insta CZ s.r.o. Olomouc na pronájem vodovodu ve vlastnictví obce z důvodu zajištění bezporuchového
provozu. Zastupitelstvo obce schválilo čtyři fin. příspěvky ve výši 50 tis.Kč ( ve třech případech konkrétním
rodinám a 1x obci, které je předá konkrétní rodině) jako pomoc při povodních, které se v srpnu 2010 přehnaly
Libereckým krajem. Následující dopis je od paní Bláhové z Hrádku nad Nisou, která je mezi rodinami, jimž
naší obec poskytla fin. Příspěvek. Přeji Vám hodně krásných podzimních slunečních dní.
Miluše Foukalová
starostka obce
beton na příjezdové cestě do garáže a měnil ho za
zatravňovací panely a zasypával je hlínou, ve které
byl samej kámen. No - je to jen chlap, prý to
zaroste, ale já jako žena činu jsem řekla: tak pod
tohle
se přeci nemůžeš podepsat, je to samej
kámen. Vzala jsem síto a hlínu přesívala. Stále
pršelo, ale vidina toho, že to bude vše krásné
a dokonalé mě povzbuzovala.Byla to dřina, ale
povedlo se. S příjemným pocitem dobře vykonané
práce jsem celá unavená usnula a spala jsem jako
miminko až do rána.

Dobrý den vážená paní starostko,
Velmi si vážíme vašeho daru. Je nádherné, jak tak
krásné malé městečko funguje a má velké srdíčko, co
pomůže v nouzi. Nevím, jak vám poděkovat, žádná
slova nedokáží vystihnout, jaká je to pro nás velká čest.
Teď vám budu vyprávět příběh naší rodiny: začalo
to dne 6. 8. - celej den pršelo, prší stále, není to nic
neobvyklého. Byla jsem v práci, manžel měl
dovolenou a dodělávaly se na baráku poslední úpravy
po fasádě, která byla již týden hotová, svítila do dálky
a dělala nám jen samou radost. Manžel vykopával starý
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Nemluvíme, jen koukáme. Je to peklo,opravdové
peklo. Měla jsem 3 týdny po operaci slepého střeva,
které mi prasklo, nesmím nic zvedat, ale maminka
má dole tv, dvd, setobox, jdu pro to. Vodu už mám
až do pasu, je strašně ledová. Nesu TV, je moc
těžká, když jsem se otočila, tak jsem zahlédla
maminky brýle, ty tam také nenechám, ty ona moc
potřebuje, čím by četla. Tak a teď nahoru do sucha.
Mám křeče v nohách, voda byla opravdu hrozně
ledová, ale aspoň něco mám. Teď čekáme, co se
bude dít. Koukáme z okna a čekáme, co bude dál.
Najednou přišla záchrana, ale ke dveřím, kde už
jsou 2 m vody. Křičí na nás, ať jdeme dolů, že
musíme rychle pryč, jde o život. Křičím: máte
člun??? Ne, člun není, musíte do vody!!! No to ne,
to nepůjde, máme tu maminku a psa, to nejde. Tak
stále čekáme, že to bude dobrý? Po 15 minutách
přijelo velké vojenské auto. Přijeli až k oknu, kde
nám nabourali tu nádhernou fasádu. Ale co, je to
jen barák. Doma byla voda až po prsa, máme pejska
v náruči a proplouváme mezi plovoucí podlahou
směrem k oknu. Jsme zachráněni, sedíme ve
velkém vojenském náklaďáku a jedem pro další
plaváčky. Je zima, mokro, je nás moc, ale žijem.
Jedeme na kopeček a jdem k hodným lidem. Dávají
nám suché oblečení a je líp. Čekáme, kdy to bude
lepší. Je to lepší, voda už klesá. Zase bude dobře,
jdeme spát.
8. 8. - je 5 hodin ráno, spala jsem asi hodinu.
Jdeme se kouknout, jak na tom jsme. Vody je už
míň, ale do baráku ještě nemůžem, je tam stále tak
půl metru. Potkáváme souseda z druhé uličky, prý
ať jdeme s ním, tam už voda není. A tak se jdeme
kouknout, jak je na tom. Najednou kousek od nás
stojí už jen půl baráku, je to hrozný, všude bláto.

Druhý den 7. 8. ráno stále leje. Nic nového, ale už
je to divný. Dcerka je na PC a sleduje,
co se
děje.
V Loučný se vylévá Nisa. No stává se,
že
někdy je vody trošku víc. Věřím, že už přestane pršet a
bude dobře. Okolo 9 hodiny ráno už je to horší.
Kamarádka bydlí kousek od Nisy. Říkám manželovi Karina bude plavat, bože musím jí hned zavolat,
v roce 2002 tam měla 1 m vody. My ve sklepě v roce
2002 ani kapku. Volám kamarádce - potřebuješ
pomoct, mám jít? Kamarádka s nadhledem - to bude
dobrý, je nás tu dost, to půjde, neboj se. Začínám se
bát. Ne o sebe, přece nám se nemůže nic stát, v roce
2002 ani kapka ve sklepě, ale o všechny, co jsou
u řeky.
Je poledne, stále se chodíme koukat na most.
Nejdřív já, pak maminka, pak zase já a pak zase
mamka. No nic, asi bych se zbláznila, musím něco
dělat. Zadělala jsem na koláčky. Manžel mi říká klídek,
neboj mají vše pod kontrolou, máme velké přehrady,
to bude dobrý a šel si odpočinout. Já dopekla koláčky
a zase utíkám na most. Je to zlé, vody už je nějak
mnohem víc, kanál to už nebere, nevím, asi je něco
špatně. Utíkám domů a volám na dcerku - Markétko
sedni na motorku, já beru auto a vezem to na kopec.
Manžel na nás kouká a říká: ty jsi ale hysterka. No tak
jsem a šup auto je na kopečku. Utíkáme domů a křičím
na sousedku - honem odvez auto. Tak ho také rychle
odvezla. V druhé ulici vedle nás ta auta byla zatopená,
nikdo to opravdu nečekal. No a to už začala mela.
Najednou už byla plná zahrada i ulička. Volám do
hasičárny, že potřebuji pytle ke sklepu.Odpověd zněla:
bohužel už žádné nejsou. Nevadí, utíkám domů, soused
má písek, tak pytlujem. Pět pytlů u okna do sklepa,
snad to pomůže. Voda je už dva metry od okýnka. Šla
jsem domů a vynesla jsem mamince peřiny. Maminka
vzala jen knihy z knihovny, své tam nechala a že jich
bylo na 2000. Je to její vášeň, nekupuje si oblečení ani
kosmetiku - jen knihy. Teď je v důchodu, tak si knížky
užívá. Miluje je nadevše. Když chodila do práce, na
knihy nebyl čas, teď ho má, jen knihy teď už nemá
žádné.Teď jsem uhnula z dané osy. Venku byl náš
pesan, labrador, bude mu rok a je nádherný. Manžel ho
zavřel do venkovní kuchyně, na zahradě už byla voda,
tak ať je v suchu. Najednou však byla v kuchyni voda,
po minutě až po kolena a tak utíkal pro psa a vzal ho
rychle domů. Po 3 minutách stojíme na chodbičce
a voda začíná trochu proudit pod prahem, beru hadr
a kýbl, že to bude dobrý, trošku vody,no co. Teď už se
to zastaví a bude dobře. Na zahradě je už asi metr, ale
stále věřím, že je to jen zlej sen. No najednou nestačí
hadr, beru kýbl, to přeci půjde. Vylévám vodu oknem
ven, manžel také vylévá a najednou šílený hukot –
ježíš, co to je? Manžel drží dveře od sklepa a najednou
ho to odhodilo na stěnu. Utíkáme do schodů.

Nějaké baráky už tam ani nejsou, ploty jsou skoro
všechny také pryč, je tu spousta zatopených aut.
Nikdo nevěřil, že by to mohlo být tak zlé. Jdeme
dál, ve vedlejší ulici bydlí má babička, které je 81
roků. Bydlí dole a teta se strejdou nahoře. Tak ani
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ani jeden. Je to moc smutný. Nám zase v roce 2002
připlula kočička. Žádná voda u nás tenkrát nebyla,
ale náš vlčák si zachránil koťátko a tak nám zůstalo.
No a teď už máme kočky 3, no vlastně 4, zase nám
voda donesla ještě jedno. Už je to jedno, 3 nebo 4,
mají se tu dobře a to je hlavní. Další kontrola
prostor nebyla lepší. Sekačka, cirkulárka,
míchačka, pila - vše špatné.
No a potom začal opravdovej mazec. Jak na
škody? Kdo nám pomůže? Co budeme dělat dál???
Jediná velká výhra je náš pan starosta. Je to
opravdovej generál, co má úžasnou armádu
a skvělou pěchotu. Zavelel a už do běželo jako po
drátkách. Jeho tým byl snad na baterky, jinak
nevím, kde se brala jejich síla. Poslal nám hasiče,
armádu, spoustu dobrovolníků. A jak se říká v nouzi poznáš přítele - tak je to svatá pravda.
Přišla spousta lidí, vzali si naše špinavé prádlo celé
od bláta a prali a prali. Vařili nám. Prostě to bylo
něco nádherného. Najednou jste všichni na jedné
lodi a jedete dopředu, pomalu, ale jedete. Pan
starosta nás všechny zná jménem, ví, kde kdo bydlí
a že je nás moc. Obcházel jeden barák za druhým
a pomáhal, jak se dá. Mé mamince zavolal
psycholožku, jelikož to nervově nevydržela a ta jí
pak pomohla. Uvědomila si, že jsou to jen a pouze
věci, že má nás a vnoučátka, a že není sama. Po
měsíci jsou všechny místnosti prázdné, schne to
velmi pomalu,ale věříme, že bude zase jen a jen
dobře. Na zahradě je to už také mnohem lepší,
akorát všude, po celém Hrádku, roste řepka. Máme
tu výkup a ve čtvrtek a pátek před povodní
se sváželo, tak nám ten Hrádek pokvete krásně
sluníčkově na jaře.
Je to jen jeden osud, jen jedna rodina. V Hrádku
nás bylo pod vodu 460 rodin. Každý má svůj horor,
každý přišel o to, co měl rád. Ale žít se musí
a musíme věřit, že už bude jen dobře. Má to ale
i spoustu krásného. Lidé se teď mají rádi, jeden
druhému pomáhá, ale je škoda, že to trvá jen pár
dní. Teď už je vše na nás, jak se budeme k přírodě
chovat a jak si ten náš krásný Hrádek udržíme.
Je mi velkou ctí, že nám pomáháte a byla bych
nesmírně šťastná, kdyby jste se jednou přijela
k nám podívat. Hrádek je opravdu moc krásný
a stojí za to, ho poznat. Až to bude vše hotové,
a věřím, že na jaře, až vše pokvete, už nebude
poznat, že tu nějaká voda kdy byla, tak že přijedete.
Budeme se moc těšit a ještě jednou velké díky.

babička už nemá vůbec nic, ale žije. Nemá ani jednu
fotku, všechny vzala voda, všechno vzala. Babička asi
5 dní po povodni byla v nemocnici, zčernala jí noha z
té špinavé vody. Hrozilo, že jí budou muset nohu řezat.
Naštěstí vše dobře dopadlo. Babička je už zdravá a je
už na tom mnohem lépe.
Návrat domů byl šílený. U branky byly vrata od
garáže, všude plno vyplavených věcí. Vody bylo ještě
po kolena, ale domů jsem se musela podívat. Po
otevření hlavních dveří to bylo vážně neskutečné. Na
WC bylo ze záchodu všechno venku, až málem do
stropu. V koupelně šílený nános bahna a vše na jedné
hromadě. Botníky z chodby tam nejsou. Po dalším
ohledání jsem je našla v obýváku, ale bez bot. Na
chodbě plovoucí podlaha plavala a naše krásné kytičky
byly povalené v
bahně. V kuchyni
ležela lednice na
zádech, byla plná
bláta. Sporák byl
posunutý a jako
po
nájezdu.
Mamka měla na
sporáku
velký
hrnec s bramboračkou, ale ten
tam nebyl, odplul
až do obýváku,
ale bohužel, už
bez bramboračky
- a já se na ni tak
těšila. Naše šatna,
kde jsem měla dva měsíce nové vysněné skříně, byla
také potopená a veškeré věci od bláta. Najednou
nemáte ani kalhotky - je to opravdu hrozný pocit.
V obýváku byly vysazené dveře, promočená sedačka,
stěna, veškeré knihy. Do obýváku připlulo snad vše od nádobí až po boty z botníku. V ložnici skříň
s oblečením mamky, také celé od bláta. Postele ,
koberec, no hrůza. Tak a teď stojíte a bezmocně jen
koukáte, co bude dál. Ve sklepě byly stále 2 m vody.
Bahno bylo i v krbu na chodbě. Teď teprve vám
pomalu dochází, co se děje, že nemáte ani kartáček na
zuby. Pak proběhla kontrola, jak to vypadá na zahradě,
no taky hrůza. Stodola plná bahna, ale slepice žijí:
hurááá. To už by asi maminka opravdu nepřežila.
Nejdříve knihy a pak slepice, to už by asi opravdu byla
poslední kapka. Slepice mají kurník naštěstí 2,20 m
vysoko a vody venku byly 2 m, tak holky měly
opravdu štěstí. Jsou to hrdinky, spoustě lidem to
zvířátka nepřežila. Teta měla 50 králíků a nepřežil to

Pavla Bláhová s celou svou velkou rodinou.
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Dění v obci

<><><>

28. 8. jsme si společně v našem sportovním areálu v Mrsklesích užívali náš „Obecní den“.
Navázali jsme na minulý rok, kdy jsme oslavili 645. výročí od první písemné zmínky o naší obci. Pro všechny,
kteří se přišli pobavit, byl připraven program, kterým provázel Lukáš Kobza z rádia Haná.
Děti měly své hry, které pro ně připravili vedoucí z našeho turistického oddílu. Vyzkoušely si rýžování zlata,
zdolaly stezku odvahy, hledaly poklad a vyrobily si dárečky. Byly zaměstnané až do pozdního večera.
Pánové si, k naší radosti, zahráli fotbálek. Není důležité, kdo z nich vyhrál, ale že si s nadšením zahráli. Díky,
že jste se sešli a že Mrsklesy ví, jaké máme sportovce.
Všichni, co jsme tam byli, víme, že to byl příjemně strávený den zpestřený vystoupením sester Vojáčkových,
mužského sboru Rovina, vystoupením starostů mikroregionu Bystřička a také soutěží pro dospělé. Závěrem
vzplanul táborák, u kterého
si měli všichni
možnost opéct buřta, popovídat si a dokonce
i zatancovat.
Děkujeme klukům a holkám ze Sokola za
zajištění bohatého občerstvení, a hlavně všem,
kteří nám pomáhali s přípravou a organizací.
Snad se z této akce stane tradice.
Více foto zde:
http://www.ct24.cz/diginaves/olomouc/99895obecni-den-v-mrsklesich-se-vydaril/
Marie Liberdová

Výstava obrazů: první zářijový páteční podvečer byl
věnován celoživotnímu koníčku našeho nejstaršího
spoluobčana - pana Jana Sigmunda. Vystaveno z jeho
bohaté sbírky bylo 15 uhlem malovaných skic a 20 obrazů,
z nichž nejstarší byl akvarel z roku 1948. V jeho kratičkém
úvodním příspěvku jsme se seznámili s jeho nelehkým
dětstvím i láskou k malování. Tuto pěknou malou vernisáž
doplnili naši pamětníci svou vzácnou účastí. Celou dobu
byla přítomna paní Černošková, která je naší nejstarší
občankou, paní Grigárková – ta nyní žije ve Velké Bystřici,
manželé Mádrovi původně z popisného čísla 1 a bratři
Hühnelovi. Společně jsme také vzpomínali na řemesla,
která se v Mrsklesích provozovala před II. světovou válkou.
Doprovodným programem této výstavy bylo vystoupení
národopisných souborů: dětí ze souboru Szilli z Maďarska
a dospělých ze souboru Jawa Barat z Indonésie. Tanečníci
nás okouzlili nejen svým tancem, zpěvy a hudbou, ale
hlavně tím, jak nás velmi přátelským způsobem zapojili do
svého vystoupení.
Díky všem, kteří jste přišli obdivovat malířské nadání pana
Sigmunda - a nebylo Vás málo. V památních listech je okolo
70 podpisů účastníků a to se nepodepsali všichni, protože ani
nevěděli, že tato možnost byla připravena. Panu Sigmundovi
děkujeme za velmi pěkný zážitek.
Marie Liberdová
Foto: Lukáš Nosek
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14. 9. 2010 uspořádala obec malé odpolední posezení s malířem
a cestovatelem Liborem Vojkůvkou. Jeho povídání o cestovatelských
zážitcích nebralo konce. Dostalo se i na 2 písničky, přinesl plakáty
a kalendáře a ukázal nám fotografie ze svých cest. Trošku si postesknu,
očekávaly jsme větší zájem. Všichni co jsme tam byli jsme, myslím,
prožili moc pěkný podvečer.
Miluše Foukalová

1. setkání Hanáků ve Velké Bystřici. Asi se ptáte, proč v našem zpravodaji píšeme o akci, která
se konala ve Velké Bystřici. Protože se jednalo o první setkání Hanáků s hejtmanem Martinem Tesaříkem,
kterého se zúčastnily i děti z Mrskles a Kovákova, jež jsou členy souborů Čekanka, Krušpánek a Kanafaska.
Někteří z nich tam chodí pár měsíců, jiní už několik let.
1. Setkání Hanáků se konalo v neděli 5. 9. 2010 v rámci XX. ročníku folklorního festivalu Lidový rok. Cílem
setkání bylo vytvořit rekord, kdy na se na jednom místě setkalo nejvíce Hanáků a zazpívalo si píseň
„Čí só hode“. A rekord opravdu padl, celkem zpívalo 517 krojovaných a rekord bude zapsán do české knihy
rekordů. Každý účastník obdržel pamětní list a minci se znakem Setkání Hanáků a Lidového roku. Zároveň
vznikla společná fotografie s hejtmanem, kterou obdrží každý účastník setkání.
Nedělní dopoledne bylo opravdu krásné, svítilo sluníčko
a když se nový amfiteátr ve Velké Bystřici zaplnil
krojovanými Hanáky, tak to byl příjemný pocit vědět, že jsou tam i naše děti. Oni jsou na to určitě taky pyšné.
A jak řekl sám hejtman Olomouckého kraje: “Doufám, že se nás příště sejde víc, někde jinde na jiném místě,
že se budeme společně smát a tancovat, protože ten 1.ročník byl skutečně báječný
a věřím, že se opět
potkáme a ukážeme, že Haná je krásná a že se tady umíme bavit.“
Lucie Vaculíková

Nečekaně přijeli a tvářili se profesionálně
Uprostřed prázdnin, bylo to pondělí, den jako stvořený pro zázrak.
Vnitřně jsem cítila, že se někde něco bude dít a já budu důležitou
součástí. Na procházce s miminama mě nohy samy nesly. U bytovky
v Mrsklesích mě zastavil marný boj vlaštovky o svůj život. Byla
chycená pod okapem v něčem, co připomínalo hnízdo ze smeťáku.
Prý tam visí od včerejška. Bouřila se ve mně krev, nemůžu a ani
nechci být svědkem smrti živé bytosti, pokud jí lze zachránit.
Pokusili jsme se společně s krásnou paní o její záchranu z okna pod
ní. Nešlo to!!! Byly bychom jí ublížily. Zkusily jsme to i z okna nad
ní, stačil však jediný pohled a vědomí matky dvou dětí.
V myšlenkách bezmoci někdo zmínil, že hasiči přece zachraňují
kočky. Ostatní se ostýchali zavolat 150, možná nevěřili, tak jako já,
že se stane zázrak. Netrvalo dlouho a přece přijeli. Čekala jsem
jednoho hasiče s lanem, ale přijela plná polní se čtveřicí usmívajících
se chlapů, koho že to budou dnes zachraňovat. To, co vytáhli zpod
okapu, byl nádherný rorýs, chráněný tvor. Nohu měl zamotanou ve
vlasci. Unaven dvoudenním bojem o svůj život usínal záchranářům
v dlaních. Věřím, že na záchytné stanici ho dali do pořádku. Zkrátka
se stal takový malý zázrak a Vám hasičům z Velké Bystřice posílám
velikánské díky.
Šárka Zdařilová
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Informace z obce
☼ mikroregion Bystřička – vydává kalendář na rok 2011 jehož námětem je “Obec dříve a nyní“.
V kalendáři budou použity 3 staré a 3 nové fotografie z naší obce. Další obrázky- srovnání s minulostí –
jsou k vidění v sále v KD a na dalších se pracuje.
☼ Blíží se komunální volby. V naší obci jsou přihlášeny do voleb 3 kandidátky:
1) Sdružení nezávislých kandidátů – Nezávislí
2) Sdružení nezávislých kandidátů – Budoucnost obce
3) Správný směr
Volby se budou konat 15. a 16. října 2010, volební místnost je v mateřské škole. V pátek je volební
místnost otevřena od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.
☼ 75. poslední zasedání zastupitelstva obce před volbami se uskuteční 29. 9. 2010. Program zasedání a čas
bude včas zveřejněn.
☼ Úprava bývalé kanceláře v KD na místnost pro turistický oddíl a celková úprava místností v KD začne
21. 9. 2010 a bude ji provádět firma Pavlita Hlubočky.
☼ LOGO OBCE MRSKLESY. Vyzývám všechny , aby vymysleli a výtvarně zpracovali "logo obce".
Mělo by obsahovat barvy, které k obci patří, mělo by být jednoduché, ale vypovídající.
Návrhy, prosím, posílejte na e-mail: miluse.foukalova@mrsklesy.cz nebo ou@mrsklesy.cz nebo je na webu
obce kolonka "napište starostce" do 30.9.2010.
Všechny návrhy uveřejním na našem webu a poradíte mi, který vybrat.
Finanční dar pro první 3 místa: 1. místo 500,-, 2. místo 300,- a 3. místo 100,- Kč.
starostka

Zeptala jsem se za Vás naší paní starostky Milušky
Foukalové:
Jak zabráníte
spekulativní
mu prodeji
pozemků?
Obec se
jistí při
nesplnění
těchto
podmínek
předkupním
právem, které
bud
zaneseno na listu vlastnictví a nevymaže se
dřív, než se vzniklá situace právně nedořeší.

Jak pokračuje výstavba inženýrských sítí a kdy
bude dokončena?
Na zastupitelstvu byl odsouhlasen návrh posunutí
harmonogramu prací, jelikož nebyla vydána všechna
stavební povolení. Počasí stejně nedovolilo pracovat,
takže práce začaly až v červenci 2010. Podle plánu
mají být některé sítě dokončeny v prosinci 2010.
ČEZ plánuje dokončení na jaře 2011. Živičný povrch
na komunikaci by se dělal až 10- 11/2011.
Předpokládám, že v tuto dobu již velká část
stavebníků bude mít postaveny aspoň základy.
Budou pozemky prodávány do osobního
vlastnictví ihned po dokončení inženýrských sítí?
Chystá se smlouva o budoucí smlouvě kupní.
Pozemky se budou prodávat až budou mít stavebníci
splněny následující podmínky: - do 1 roku po podpisu
smlouvy mít stavební povolení k výstavbě RD
- stavba bude do 3 let od vydání stav. povolení
zkolaudována nebo bude mít povolení k užívání
stavby.

Kolik domů bude v této lokalitě nově postaveno?
Lokalita zahrnuje 26 parcel. 25 parcel jsou stavební
pozemky ( 3 nebudou zatím zastavěny) a 1 pozemek
bude sloužit jako parčík a oddechová část lokality.
Stavby v lokalita je rozděleny do 2 etap. Stavebníci v
1. etapě (11 parcel, které sousedí se stávajícími domy
zahradami) musí mít vydáno stavební povolení, aby
mohli stavebníci ve 2. etapě(14 parcel) začít žádat
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stavební úřad ve Velké Bystřici o stavební povolení.
Jaký byl zájem o výstavbu? Museli jste některé
zájemce odmítnout?
Zájem je obrovský, ale pořád je zde snaha ZO prodat
pozemky místním lidem, kteří v obci žijí anebo by se
chtěli do obce vrátit, protože k ní mají „ srdíčkový“
vztah. Spousta žadatelů z řad našich občanů už má
postaveno jinde, protože výstavba v této lokalitě
nebyla dříve uvažována a chtěl být zachován
venkovský ráz obce.
Ptala se: Lenka Urbášková

Kolik místních obyvatel zde bude stavět a kolik
cizích?
Zatím je v běhu 5 stavebních řízení. V této lokalitě
má zatím zájem stavět 11 místních občanů ( z nich 4
v současné době nežijí v obci, ale mají zde trvalé
bydliště! ), zbytek jsou lidé z různých míst.
A co zmiňované 3 pozemky, které zatím nebudou
zastavěny, o ty nebyl zájem?
Původní úmysl zastupitelstva byl, nechat pozemky
pro dnešní teenagery,“až dorostou“ a budou se chtít
osamostatnit.

Adopce na dálku
Naše obec od června 2008 podporuje 5 dětí z Haiti částkou 6.500 Kč ročně na 1 dítě.
Konkrétně jsou z města Baie-de-Henne, kde všechny žijí a chodí do školy.
Fregens Cadet – chlapec, chodí do 3.třídy, 11 let, baví ho psaní, chce být řidičem.
Jean-Idson Sablé – 11 let, chlapec, chodí do 3.třídy, baví ho matematika a chce být učitelem.
Daroutena Beaubrun –8 let, dívenka, chodí do 1. třídy, baví ji matematika, chce být obchodnicí.
Dacheline Exael – 13 let, dívka, chodí do 6. ročníku, baví ji matematika.
Olga Sanon – 15 let, dívka, chodí do 6. ročníku, baví ji matematika, chce být Miss.
Zprávy o dětech, přišly až tento týden. Děti posílají psané zprávičky o tom, co se vše ve škole naučily. Všechny
děti prožily hrůzy zemětřesení, které tam bylo.
Miluše Foukalová

Frégens

Jean

<><><>

Daroutena

TJ Sokol

Dacheline

Olga

<><><>

Sokolský výlet 10. 7. 2010 Trasa : Strašidelný zámek Draxmoor Dolní
Rožínka, Muzeum veteránů Dolní Rožínka, Zámek Lysice, jeskyně Blanických
rytířů Rutka u Kunštátu.
Tak jako každý rok nám obecní úřad vyšel vstříc a zaplatil autobusovou
dopravu. Sokol zase zaplatil všechny vstupy dětem. Ještěže byl autobus
přistavený autobus BUSY STUDENÝ klimatizovaný, neboť počasí bylo
vskutku tropické.
První zastávka byla v Dolní Rožínce, kde jsme navštívili Strašidelný zámek
Draxmoor. Expozice byla zajímavá, součástí byl i krátký 3D film, dětem
se tam líbilo a někteří se i trochu báli. Snad největší zážitek měli ze
strašidelného výtahu. V muzeu veteránů jsme měli smůlu, protože zrovna nešla
elektřina, takže jsme toho moc neviděli. Ale především kluci se nenechali
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odradit a výstavu si prošli i bez osvětlení. V Lysicích jsme se zastavili na oběd a pak vyrazili na prohlídku
místního zámku. Zpestřením prohlídky byla ukázka
šermířského umění.
Pak už jsme pokračovali do Rutky u Kunštátu, kde nás
čekala prohlídka jeskyně Blanických rytířů. Tam jsme
se hodně zchladili, protože teplota v jeskyni byla 8 ºC
a venku bylo 35 ºC. Všechny sochy v jeskyni jsou vytesány
do pískovce a všechny mají zavřené oči. O blanických
rytířích se říká, že až nám bude nejhůře, tak naši zemi
přijdou zachránit.
Myslím, že výlet se vydařil, všichni byli spokojení
a může litovat ten, kdo s námi nejel. Zase za rok někam
vyrazíme - naštěstí je spoustu krásných míst, kam se ještě
můžeme podívat.
Lucie Vaculíková

☼ Letos v lednu na Tři krále se u nás nezpívalo, ale semínko myšlenky začalo klíčit a snad nám ze semínka
vyroste pořádný strom - když nám pomůžete. Vy, kteří se ostýcháte si sami doma zazpívat, nechcete
zkusit společný zpěv. Jednou za 14 dní se budeme scházet v kulturním domě ke společnému
zpívání písní, které se nám líbí. Skupinu povede Miluška Sečková v doprovodu kytary Radka Sečky.
Termín bude upřesněn.

Pozvánky na sokolské akce
☼ TJ Sokol Mrsklesy zve všechny děti i rodiče v neděli 26. 9. 2010 v 15.00 hodin na hřiště na akci:
HLEDÁNÍ SKŘÍTKA PODZIMNÍČKA. Při nedobrém počasí se akce odkládá o týden později až na
3. 10. 2010
☼ Při příležitosti oslavy svátku svatého Michaela budeme POUŠTĚT DRAKY 2. 10. 2010. Na poli pod
vodárkou či tam, kde rostli máky ( podle směru větru ). Založíme oheň, upečem si brambory, dáme si čaj
a pokocháme se draky, nejlépe vlastnoručně doma vyrobenými. S sebou si vezměte své létající kamarády
a brambory, kdo potřebuje, tak i něco na sezení.
☼ TJ Sokol Mrsklesy zve všechny v sobotu 16. 10. 2010 od 17.00 hodin do kulturního domu na tradiční
POSEZENÍ S PÍSNIČKOU.
☼ V sobotu 30. 10. 2010 se uskuteční BUBÁKOVÝ BÁL A LAMPIONOVÝ PRŮVOD OBCÍ:
Na programu je tvořivá dílnička, bál s tancem a soutěžemi a lampiónový průvod. Těšíme se na Vás od
15.00 hodin v sále KD Mrsklesy.
☼ Srdečně všechny zveme poslední listopadovou neděli 28. 11. 2010 na VÁNOČNÍ TVOŘIVOU DÍLNU
od 14,00 hodin do kulturního domu. Přijďte si vyrobit tradiční či netradiční adventní věnec, věneček na
dveře, svícen či dekoraci do květináče. Nebo přijďte jen tak posedět, popovídat si, nasát předvánoční
atmosféru a inspiraci a ochutnat náš punč.
☼ Zveme především všechny děti v neděli 5. 12. 2010 ve 14.00 hodin do KD na 3. netradiční Mikulášskou
nadílku – MOŽNÁ PŘIJDE I MIKULÁŠ.
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Sportovní dění

<><><>

Dne 14. 8. 2010 proběhl na hřišti v Mrsklesích 21. ročník Memoriálu Františka Řezníčka,
fotbalový turnaj v malé kopané. Turnaje se účastnilo 11 týmů Olomouckého kraje - SK Mrsklesy, Tácci,
Menčestr Uhněte, Mizerové, Ferona, PPL-Olomouc, Veteráni Hlubočky, Hombok, Kamerun, Kenny Juniors,
Přáslavští Lvi.
Turnaj měl výbornou sportovní úroveň. Hráči všech týmů dokázali, že lze hrát pěkný a bezkonfliktní fotbal,
plný skvělých fotbalových akcí. I podle přítomných diváků byl turnaj velmi povedený. Kladně se o turnaji
vyjadřovali i přítomní hráči. O dobrý průběh celé akce se staralo více jak 10 pořadatelů.
Velké díky patří všem, kteří pomohli turnaj zorganizovat a taktéž obci Mrsklesy za sponzorský dar pro
vítěze turnaje. Také bych chtěl poděkovat rozhodčím Drobnému, Sanetrníkovi a především Panu rozhodčímu
Pavlu Bártlovi za velkou ochotu při organizaci mančaftů
během dne.
Konečné umístění mužstev: 1. místo Ferona-Hurykái VB
2. místo Menčestr Uhněte
3. místo Tácci
4. místo SK Mrsklesy
gratulujeme
dále se umístili: Mizerové, Veteráni Hlubočky, PPLOlomouc, Hombok, Kamerun, Kenny Juniors, Přáslavští
Lvi
Matěj Smrček
Rozlosování REAL HDO MRSKLESY Podzim 2010
Pá
Ne
Út
Pá
St
Pá
Po
So
Pá
SO
Pá
Pá
Pá
Ne
Pá

27. 8. 2010 HDO Mrsklesy – FC Levotil
5. 9. 2010 Senice – HDO Mrsklesy
7. 9. 2010 Olpran – HDO Mrsklesy
10. 9. 2010 HDO Mrsklesy – Topgal
15. 9. 2010 Flamenco – HDO Mrsklesy
24. 9. 2010 HDO Mrsklesy – Lolo
27. 9. 2010 HDO Mrsklesy – Chořelice
2. 10. 2010 Bystrovany – HDO Mrsklesy
8. 10. 2010 HDO Mrsklesy – Bakardi
16. 10. 2010 Fido Dido – HDO Mrsklesy
22. 10. 2010 HDO Mrkslesy – Ajax Bělidla
29. 10. 2010 Kovo Dřevo – Hdo Mrsklesy
5. 11. 2010 HDO Mrklesy – Hněvotín
14. 11. 2010 Loučany – HDO Mrklesy
19. 11. 2010 HDO Mrsklesy – Aston Pila

Mrsklesy
Senice
Mrsklesy
Mrsklesy
Hněvotín
Mrsklesy
Mrsklesy
Bystrovany
Mrsklesy
Bystrovany
Mrsklesy
Hněvotín
Mrsklesy
Loučany
Mrsklesy

18.00
10.30
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
08.30
18.00
10.45
18.00
19.15
18.00
09.30
18.00

Cvičení dívek a žen sokolských i nesokolských vypukne první říjnové úterý 5. 10. 2010 v 17.30 hodin.
V plánu je posilování, Pilates, cvičení na gymballech, strečink, vše s ohledem na fyzický stav každého
z Vás. S sebou si vezměte dostatek pití, karimatku, 10,- Kč a koláčky. Cvičení vede Šárka Zdařilová.

Aerobik stále pokračuje – každou středu od 18.00 do 19.00 hodin v kulturním domě Mrsklesy.
Sebou si vezměte karimatku, dostatek pití, sportovní obuv na přezutí, dobrou náladu, chuť makat a 25,- Kč.
Cvičení vede Veronika Vissková – cvičitelka II. třídy.

Volejbal dětí pod vedením Jiřího Antoníčka ml. začne v pondělí 27. 9. 2010. Sraz zájemců v 15.45 na hřišti.
Cvičení batolat v sokolské tělocvičně ve Velké Bystřici začíná první čtvrtek v říjnu 7. 10. 2010 od 16.00 do
17.30 hodin. Cvičení u dětí už i v tomto ranném věku rozvíjí lásku ke sportu, radost ze společného cvičení
s ostatními dětmi a děti také objevují fyzické hranice svého těla. Je zde velká pravděpodobnost, že děti, které
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navštěvují cvičení už v tak ranném věku, se nestanou pecivály válející se na pohovce u televize. Cvičení vede
dlouholetá sokolská cvičitelka Veronika Krepellová.

Sportovní talenti v naší obci: Barbora Vaculíková, 13 let
V šesti letech se zašla se svým nejlepším kamarádem podívat do Čekanky - bystřického hanáckého
lidového souboru. Byla natolik unesena, že lidové tance tančí dodnes, ne už v Čekance, ale se staršími
v Krušpánku. Zkoušky má jednou týdně ve čtvrtek ve školní tělocvičně. Společně s Barčou tančí dalších 29 dětí,
z toho je jen zlomek kluků, což je opravdu škoda, neboť to chlapcům v krojích velice sluší.
A teď pár slov o krojích. Jeden kroj je pracovní a jeden sváteční. Kroj má většinou čtyři sukně bílé, jednu
sukni barevnou a navrch zástěru. Všechno krásně vyžehlit, to chce spoustu trpělivosti. Děvčata většinou
používají šátek nebo mají vlasy zapletené s červenými mašlemi. Obuté mají něco jako černé tenisky, v kterých
se dobře tancuje. Teď zrovna při nacvičování kluci tancují
s tatary a vařečkami a holky hrají na hrnky.
Osobně má raději lidový tanec ve svižnějším rytmu,
ale tancují spíše pomalu a často i zpívají. Soubor hudebně
doprovází hanácká dětská skupina pod vedením paní
Černínové. Hraje jim basa, flétna, housle a klarinet.
Krušpánek vedou zkušené tanečnice Hanáku paní
Langerová a Kadalová.
Letos se v rámci Lidového roku zúčastnili srazu
krojovaných Hanáků. Pravidelně můžeme vidět vystoupení
Krušpánku na Hanáckém pupku světa, Lidovém roku,
Štěpánském koledování anebo Masopustu. Třikrát do roka
se účastní přehlídek s mezinárodní účastí. Nejcennějším
úspěchem byl postup na Moravskou zemskou přehlídku
v roce 2005 a v roce 2007 postup na celostátní přehlídku v Jihlavě mezi nejlepší soubory v ČR.
Do zahraničí vyrazili třeba do Slovinska, Polska nebo na Slovensko.
Barčiným dalším velký sportovním koníčkem je už přes rok tenis. Tréninky má dvakrát v týdnu. Letos
získala bronzovou medaili na tenisové olympiádě v Bohušově. To jí dodalo další velkou chuť pokračovat
v tomto sportu.
Šárka Zdařilová
<><><>
Jan Sigmund 87let
v Mrsklesích od roku 1933

Seznamujeme se
Žádný recept na dlouhověkost
nemám, jen to, že jsem
v životě nekouřil a nepil
alkohol. Tak tomu je, až do
dnešních dnů.
Sledujete dění v obci?
Sleduji a jsem tomu rád. Co
má vedení obce v plánu
se postupně uskutečňuje.

Měl jste nedávno výstavu
obrazů, byla první?
Za celý život druhá. Asi před
15 lety jsem vystavoval
obrazy v Moravii.
Čím si udržujete vitalitu?

Co
byste
vzkázal
spoluobčanům?
Aby se jeden k druhému
choval čestně a vlídně, přijdeli jeden v životě k nějakému
nezdaru, aby mu byl druhý
nápomocen!
Jaké máte koníčky, čím
se bavíte?
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I v mém věku mám koníčků
víc. Dříve jsem hrál závodně
šachy,
sbíral
známky
a pohlednice, dále malování
a kreslení - to mě zůstalo
dodnes.
Co vás zpravidla může
rozčílit?
Nic. Beru věci s nadhledem.
To se dřív rozčílí manželka,
že se já nerozčiluju…(smích)
Vaše povolání?
Od 15 let jsem živil celou
rodinu. Prvně jsem byl
zedníkem, v 19-ti letech jsem
musel na nucené práce do
Německa. Když jsem se vrátil
za 4 roky, šel jsem na vojnu
a pak zase zpátky do

stavebnictví. Následně jsem
pracoval u ČSD a poté
v Moravii.

Slunce svítí, země se točí
a člověk stárne. Alfa omega.
Ptala se: Simona Buriánková

Vaše životní motto?

Jana Ďásková, 66 let
důchodce

závodně hrála stolní tenis
v Moravském přeboru. Teď
ráda sleduju sportovní dění
v televizi - tenis, fotbal,
atletiku…
Kdy jste se stala dospělou?
V době,
kdy
jsem
se vdávala, ještě před dětmi.
Manželství jsem od začátku
brala vážně……

v Mrsklesích od roku 1963
Souhlasíte
s rozšířením
obce? Do jaké míry?
Mám ráda lidi, nemám s tím
žádný problém.
Sportujete? Dnes, či dříve?
Dnes už jen rekreačně, ale
dřív hodně. V mládí jsem

<><><>

Váš recept pro dobrou
náladu
v podzimních
dnech?
Dobrá knížka… Mám ráda
historické
romány
a detektivky, ty čtu jedním
dechem. V obecní knihovně
je výběr.Už se těším na čtení
pohádek pro zdejší děti…

Vaše koníčky?
Mám jich víc. Miluju svá
vnoučata a pravnoučata,
s těmi trávím hodně času.
Starám se o zahrádku před
domem, chodím si zacvičit,
mám ráda country písničky,
chodím na procházky do
lesa…
Sledujete dění v obci?
Sleduju, jsem spokojená.
Všem přeju další úspěchy.
Oceňuju práci s dětmi a akce
připravené pro ně.
Vaše životní věta (motto)?
Když je na světě mír (hlavně
pro děti), je na světě dobře!
Ptala se: Simona Buriánková

Turistický oddíl Mrsklesy

<><><>

Léto se pomalu nachýlilo ke konci a zase nám začala škola. Přemýšlíte, co s volným středečním odpolednem?
No přece - přijít za námi do Turistického oddílu! A kam? Tak jako každý rok se scházíme od 16.00 do 18.00
v klubovně vedle Kulturního domu a užíváme si
spolu spoustu zábavy. Po dvou měsících
prázdnin jsme se už všichni těšili na známé i
nové tváře a vyprávění prázdninových zážitků.
V červenci jsme strávili krásných 14 dní na
Markrabce. Letos jsme se vydali na pomoc
Indianu Jonesovi, který byl zajat. Výprava to
byla náročná, plná úkolů a nástrah, ale nakonec
se nám podařilo Indyho zachránit. A tak může
dál pátrat po záhadných předmětech a pokud
uslyšíte ve vzduchu něco práskat, je to jistě jeho
bič. Tábor se opravdu moc povedl a jako vždy
se nám vůbec nechtělo domů. V některém
oddílu si u čaje určitě promítneme táborové
fotky.
A jaké akce nás ještě letos čekají?
Co by to bylo za podzim bez výpravy na Markrabku! I letos zde strávíme v polovině října víkend. Snad nám
ještě bude přát počasí a zahrajeme si co nejvíc her v přírodě. Čeká nás batikování triček podle oddílových barev,
večerní bojovka a spousta dalších aktivit. Navíc se k nám donesly zprávy o tajemných návštěvnících z jiné
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planety, a tak se pojedeme přesvědčit, co je na nich pravdy. Možná se nám podaří rozluštit tajnou zprávu, kterou
tady pro nás zanechali…
Také bychom chtěli stihnout víkendovku v Hraničních Petrovicích. Vypravíme se sem v druhé polovině
prosince. Tentokrát bude atmosféra vánoční a pohádková. Bude připraven program plný her, uspořádáme soutěž
o nejlepší cukroví a snad se dočkáme i nějakých těch dárečků. Ale jen pokud budeme hodní.
Už se na to všechno moc těšíme!
Turistický oddíl Mrsklesy K+H+K
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem
lidičkám, kteří stojí za přípravou a organizací
tábora na Markrabce. Naše holky se tohoto
tábora účastnily již po několikáté. Barča po
sedmé a Denča po třetí a obě opět přijely
nadšené a při loučení musely zatlačit slzičku.
Jako každý rok tábor provázela celotáborová
hra, kterou byly nadšené a za svůj oddíl
bojovaly tělem i duší. A já opravdu smekám
před skupinou lidí, kteří 14 dní dokáží zabavit
děti, připravit pro ně spoustu her, soutěží a motivovat je k tomu, aby překonávali sami sebe. A sama vidím, jak
jsou holky najednou jiné - nepotřebují řasenku, fén, žehličku na vlasy….. a že se naučí zase spoustu nových
věcí a hlavně si upevní kamarádství mezi sebou. A to je pro život hodně důležité.
Takže všem vedoucím děkuji a přeji hodně elánu, energie a pevné nervy do přípravy dalšího tábora a hlavně,
aby jim to nadšení vydrželo co nejdéle.
Lucie Vaculíková

<><><>

Mateřská škola a její děti

<><><>

Putování s beruškou…
Po prázdninách se dveře naší mateřské školy zase otevřely. Do naší školičky se vrátilo 17 dětí a přibylo
8 nových kamarádů: Breginová Sofie (3), Najman Tomáš (2,5), Piňosová Barbora (3), Povýšil Ondřej (3),
Stratil Jan (2,5), Škodová Adéla (3), Šudřichová Nela (3,5), Váňová Anna (5,5). Adaptace dětí v měsíci září
je zdlouhavější, ale již nyní v polovině září můžeme říci, že se nám povedlo si na sebe zvyknout a věříme, že
z nás budou kamarádi. Tento školní rok bude ve znamení nového školního
vzdělávacího plánu, který má název Putování s Beruškou. Jeho náplní
je putování ve školce, návštěvy různých kurzů, akcí, výletů. Ještě tento
měsíc se skupinka dětí bude učit jízdě na kolečkových bruslích v kurzu
„Bruslení za školou“. Kurz, který proběhl na jaře měl velký úspěch
a z původního 4 hodinového je 8 hodinový kurz. Doufáme, že nám vydrží
počasí a děti zvládnou celý kurz ještě letos. Pokud ne, děti jej dokončí na
jaře. Další putování začne
v měsíci říjnu, kdy s dětmi
budeme
navštěvovat
prostory solné jeskyně a tím
budeme posilovat jejich
imunitní systém. Solnou
jeskyni navštívíme celkem
10krát.
Posledním
putováním
je tradiční
pečení perníčků v MŠ, dále
Vánoční besídka a spousta dalších dobrodružství, na které
se těšíme my i naše vaše děti.
Kolektiv MŠ
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<><><>

Společenská kronika

<><><>

Narodili se ...
v měsíci srpnu

Lucie Michalíková
Přejeme Ti do života mnohá setkání s lidmi dobré vůle.

Naši jubilanti ...
ŘÍJEN
Marta Pečínková
Karel Hekele
Marie Beláčková
Dobroslava Šebestová

81
81
84
75

LISTOPAD
Růžena Hořínková 92

PROSINEC
Herta Telaříková 70

Srdečně blahopřejeme!

Opustili nás ...
Antonín Bulva

Čest jeho památce!
<><><>

Z historie naší obce

<><><>

a jím řízenou správní komisí šesti Čechů a jen pěti
Němců. Ke stabilizaci situace došlo dne 15. 6. 1919
sloučením Mrskles a osady Mariánské Údolí
s Velkou Bystřicí s použitím mimořádného zákona
76/1919 i bez souhlasu dotčených obcí. Tím získali
Němci na velkobystřické radnici jen nepatrné
zastoupení. Počátkem října 1938 se Mrsklesy
i
s
Mariánským
Údolím
staly
součástí
"Velkoněmecké
říše",
což
však
obnovení
samostatnosti obecní správy nepřineslo. Obec byla
připojena k Hlubočkám a spolu s nimi k Landrátu
Moravský Beroun. Ani po skončení II. světové války
se však Mrsklesy nedočkaly samostatnosti, přestože
vysídlením 310 Němců (a 120 z Mariánského Údolí)
pominul hlavní důvod předešlého sloučení s Velkou
Bystřicí. Po válce také v naší obci vzniklo JZD
v r. 1949 s prvním předsedou Janem Čajkou. Teprve
od 1. 1. 1956 v důsledku snahy sjednotit území, na
němž se postupně rozvíjel vlivný národní podnik
Moravia, tedy Mariánské Údolí a Hlubočky, začal
jako v přebývající obci fungovat samostatný místní
národní výbor v Mrsklesích. V důsledku módní vlny
70. let, nazývané socialistická integrace, se od
1. 1. 1975 Mrsklesy opět staly spolu s dalšími

První písemná zmínka o vesnici je v latinsky
psané listině z r. 1364, kde se nazývá Myrkless.
Česky se ves nazývala Mrsklesy (1447) nebo
Mrsklice (1771), německy Nierklowitz (1676)
či Mrzsklitz. Ves patřila velkobystřickému panství až
do roku 1589, kdy tuto feudální enklávu koupila
olomoucká metropolitní kapitula. Po roce 1848 došlo
k vytvoření katastrálních obcí jako základních
jednotek státního zřízení. Roku 1850 se jednou z
takových obcí staly i Mrsklesy, tenkrát zvané
Mrsklice.
Obec Mrsklesy již od roku 1846 patřila do katastru
obce kolonie Mariánské Údolí, založené po vzniku
zdejších hutí a železáren (1827) na původním
velkobystřickém katastru. Avšak i po ustavení
vlastního obecního úřadu a místní samosprávy
zůstaly dlouho živé vazby na Velkou Bystřici. Již od
tereziánských časů to byla společná škola (do
r. 1873), ještě mnohem starší byla příslušnost Mrskles
do velkobystřické farnosti, která se nezměnila ani po
vytvoření samostatné kolatury v Hlubočkách
v r. 1912, do níž připadla i osada Mariánské Údolí.
Do r. 1900 obec patřila do obvodu velkobystřické
pošty (pak v Mar. Údolí), četnické stanice,
zdravotního zařízení apod. Od roku 1919 byla obec
součásti Velké Bystřice. Mrsklesy se však vždy
výrazně odlišovaly národnostním složením obyvatel,
které bylo tvořeno až 85 procenty Němců.
V důsledku mnohdy nevybíravých germanizačních
snah v regionu docházelo i k zostření vztahů obecní
správy v Mrsklesích k českému obyvatelstvu. Proto
byla obecní správa rozpuštěna a nahrazena
26. 2. 1919 úředně jmenovaným vládním komisařem
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zejména pominulo nebezpečí ohrožení života, které
doposud v širokém okolí oplocení hrozilo.
1. ledna 1993 se Mrsklesy staly součástí
střediskové obce Velká Bystřice na základě vydání
nového zákona o obcích, místní národní výbory byly
zrušeny a zřízeny tzv. obecní úřady s voleným
obecním zastupitelstvem a starostou v čele.
Jako samostatná obec existují Mrsklesy od roku
1996, kdy došlo k jejímu odloučení od města
Velká Bystřice.
Jaroslav Sláma

okolními obcemi místní částí Velké Bystřice, již
bez Mariánského Údolí.
Život obyvatel naší obce v 70. letech významně
ovlivnila zásadní událost. Sovětská vojska, „dočasně“
přítomná v naší republice od okupace v srpnu 1968
zahájila v roce 1977 výstavbu palebných postavení
taktických raket, údajně i s jadernými hlavicemi. Do
té doby veřejnosti neformálně přístupná část
vojenského prostoru - lesnický úsek zvaný Machna,
byla neprodyšně uzavřena dvojitým drátěným
oplocením
a
tvrdou
ostrahou.
Docházelo
i k varovným výstřelům v bezprostředním sousedství
obce!
Po tzv. „Sametové revoluci“ došlo mj.
i k uzavření československo-sovětské dohody
o odchodu Sovětské armády z území Československa.
Poslední železniční transport Sovětské armády opustil
naši republiku 21. června 1991. Tím došlo také
i k odchodu sovětské raketové jednotky z Machny,
která se tím stala do jisté míry přístupnou, ale

<><><>

Knihovna Mrsklesy

<><><>

Čtení pohádek, tak jak se propaguje v posledních letech, rozvíjí u dětí fantazii, obrazotvornost a
schopnost naslouchat druhému. Děti mají možnost vcítit se prostřednictvím hlasu do děje a zápolit se zlými
silami, aby vyhráli společně s dobrem. Mnoha dnešním dětem rodiče raději pustí televizi, aniž by se zamysleli
nad tím, co televize jejich dítěti dá, a co vše mu může vzít! Připravujeme ve spolupráci s paní Seidlovou
„Čtení pohádek“. První čtení pro všechny (nejen děti), kteří se chtějí na chvíli ponořit do světa pohádkových
bytostí a zapomenout na všední pracovní povinnosti se uskuteční v době adventní 13. 12. 2010 od 15.30
hodin v místní knihovně. Je to sice pracovní den, ale zrovna v pondělí je naše knihovna otevřena a věříme,
že se necháte zlákat netradičním zážitkem. S sebou si vezměte své děti, vnoučata a dobrou náladu.
Naše knihovnice paní Seidlová opět doporučuje k přečtení dvě knihy. První z nich je ze žánru detektivek,
prý se románový příběh čte jedním dechem a druhou knihou je dětská klasika andersenovy pohádky, jedna
z nově zakoupených knih.

James Patterson rozehrává hru s našimi nervy. V příběhu dochází k únosům dětí, vraždě
chůvy, hroutí se vztah vyšetřovatelky Linsay. Ale hlavně - nikdo nepožaduje výkupné…

Prostřednictvím pohádek Hanse Christiana Andersena jako ošklivé káčatko, malá
mořská víla, statečný cínový vojáček, křesadlo, červené střevíčky, sněhová královna a
dalších můžeme nechat rozeznít fantazii nejen našich dětí
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<><><>

Pozvánky na akce

<><><>

☼ TÝDEN KNIHOVEN 4. – 10. října 2010. Tolik knih jako knihovna doma prostě mít nemůžete.
Přijměte pozvání do naší obecní knihovny. Nakoupily jsme nové knihy a v obnově knižního fondu
budeme pokračovat.
☼ Lidová hvězdárna v Prostějově, p.o. pořádá v neděli 26. září 2010 ve 14.00 hodin soutěž
(pro děti ve věku 5 – 11 let) MALÁ TĚLESA SLUNEČNÍ SOUSTAVY - TRPASLIČÍ PLANETY.
V 15.00 hodin pozorování Slunce. Vstupné 20 Kč, rodinné vstupné 60 Kč. Uvádí: Božena Černohousová
4444444444444444444444444444444444444444444444444
Pozorování pro veřejnost: ve dnech 20. - 26. 9. každý den od 15.00 hodin pozorování Slunce,
od 20.30 hodin večerní pozorování hvězdné oblohy.
☼ 28.11. v 17.00 hodin ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU a zpívání koled.
☼ 4.12. ve 14.00 hodin LÍBÁNKY S OPERETKOU v kulturním domě Mrsklesy.
☼ ČTENÍ POHÁDEK nejen pro děti a vnoučata, ale i jejich rodiče a prarodiče. V době adventní
13. 12. 2010 od 15.30 hodin v místní knihovně.
☼ Obec připravuje zájezd do Moravského Krumlova. Muchova epopej a návštěva sklípku v Mutěnicích.

<><><>

Místo křížovek a sudoku

<><><>

Rakytníkový sirup mojí babičky
Potřebujeme: rakytníkové bobule, cukr, mixer, plátno
Babička mě naučila poznat, kdy je rakytník zralý. Jednoduše zmáčknete-li ho, praskne mezi prsty. Bobule dejte spolu s cukrem do mixeru.
Množství cukru je podle chuti tak, aby sirup nebyl moc kyselý. Rozmixovanou
hmotu přeceďte přes plátno. Nalijte do sklenic a dejte do lednice. Sirup se dá
i zmrazit, když náhodou vyrobíte sirupu moc.
To, co zbylo na plátně, lze ještě jednou použít. Hmotu mírně zřeďte
vodou a nechte se vyluhovat. Výluh se používá co nejdříve, aby se nezkazil.
Sirup se užívá od podzimu do jara každý den jednu lžičku do čaje,
ne horkého.Chřipka s rýmou se Vám vyhnou velkým obloukem. A jelikož
je prevence lepší než léčit nemocné tělo, ušetříte tím i finance.
Šárka Zdařilová

<><><>

Jedna bába povídala

<><><>

☺ Sokol děkuje všem, kteří věnovali prostěradla na připravovaný Bubákový bál.
☺ V obci se objevily pěkné, bytelné lavičky.
☺ Pomník padlým v parčíku u hlavní křižovatky dostal nový funkční nátěr proti mechu a kapradí. Zatím je
však nedodělán. Přibudou dlaždice kolem celého pomníku a bude vyleštěna měděná deska. Paní starostka
by chtěla znát Váš názor na barvu nátěru.
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☺ Pískovcový kříž je krásou naší obce.
☺ Po zrušeném diskusním fóru na webu obce je možnost komunikace s obecním úřadem „ napište starostce“.
☺ Poslouchejte venkovní rozhlas, jestli je všude v obci dobře slyšet. Dejte vědět starostce, kdyby byl problém.
☺ Díky obci se podařilo dovybavit boudu ve sportovním areálu grilem a lepšími, bytelnějšími stoly.
☺ Redakce zpravodaje vyzývá všechny aktivní a myšlenkově mladé lidi, aby se nebáli spolupráce a stali
se přispěvovateli článků a námětů do našeho zpravodaje.
☺ Ondra Musil se stal mistrem Evropy v autocrossu. Možná i díky tomu, že trénuje na naší tankovce.
☺ Chválíme kovákovského kuřáka, že už našel odpadkový koš.
☻ Psi paní Záchové často štěkají, zřejmě hlady…
☻ Místní pejskaři neuklízí ….. po svých pejscích!!!
☻ Na Kovákově hoblují a řežou i v neděli v pozdním odpoledni! FUJ!!!!
Poděkování: Když máte malé dítě, pořád vymýšlíte hry, zábavu, výlety…Stejně tak i já, a často zapojím
i manžela. Tak si to jdeme k potoku, že budeme házet kamínky do vody. Sejdeme schody, co čekají na dodělání
a jsme u lávky. Kolem je hezky, zeleno, posečená tráva…. Manžel mi nadšeně vypráví, jak tady chodívali
s klukama čutat balonem. Vidím, že tudy vede cestička, jdeme se tam mrknout. Je tady pěkně, nejsme snad
u někoho na zahradě? Omyl. Teď stromek se vedle hýbá, slyším cvakat nůžky, au, to jehličí děsně píchá…
Kdo to, co to tady? Už vidím - pan Luděk Ďásek se tady stará o to krásno. Vám patří můj velký dík, smekám.
Schválně, zajděte si na stezku od lávky k lávce ve Vrtově a budete příjemně překvapeni, jako já.
Simona Buriánková
Zamyšlení: Vedení obce se snaží obec svým občanům zvelebovat. Jedná se nám o autobusovou čekárnu.
Obec vynaložila na její vybudování nemalé peníze. Byla zde však skupinka mladých, kteří si toho nevážili.
Snažili se čekárnu co nejvíce poškodit, ne-li zničit. Po jejich devastaci obec znovu dala čekárnu za nemalé
peníze opravit. Naštěstí je tato generace už pryč, bohužel však znovu má své následníky, kteří do plastu kopou
a buší pěstmi, což plastu rozhodně neprospívá. Po našem napomenutí jsou drzí a nemají chuť čekárnu opustit.
My jsme jim jen pro smích. Ostatní dospělí jsou k jejich počínání lhostejní. Co vyroste z generace, která si
ničeho neváží?
Sigmundovi

Přejeme všem, aby v nastávajících pošmourných podzimních dnech našli sluneční paprsky
i tam, kde si myslí že nejsou.
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