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Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás seznámila s činností zastupitelstva. Zastupitelé se sešli v průběhu ledna a února
na 2 pracovních schůzkách, na kterých jsme se podrobně zabývali především sestavením rozpočtu na rok
2011. Pro 4 nově zvolené zastupitele to byla nová zkušenost, proto jsme sestavení věnovali více pozornosti.
Rozpočet obce byl schválen na 79. zasedání zastupitelstva konaném 28. 2. 2011 jako vyrovnaný v příjmové
i výdajové části ve výši 79 mil. Kč, v provozní části ve výši 49 mil. Kč a v části financování ve výši 30 mil.
Kč, kdy uvažujeme o převedení finančních prostředků do produktů bank na základě jejich nabídky.
Podstatnou část rozpočtu (8 mil. Kč) tvoří výdaje na dokončení inženýrských sítí v lokalitě pro výstavbu
rodinných domků. Doufáme, že nám počasí bude přát a sítě budou mocí být dokončeny a hlavně
zkolaudovány. Příjezdová komunikace bude zatím jen vyštěrkována a její definitivní dostavba se plánuje až
koncem roku 2013. Další výdaj (2 - 3 mil. Kč) bude určen na opravy střech na kulturním domě, hasičce
a obecním úřadě. Dále bude řešena akustika (ozvěna) v KD, kde také doděláme obklad schodiště a chodby
v přízemí. Plánujeme provést zastřešení posezení a doplnění hracích prvků pro nejmenší ve sportovním
areálu, nákup pozemku. Zbytek výdajů z rozpočtu obce tvoří rezerva na kapit. výdaje ve výši 25 mil. Kč
a výdaje na běžný provoz obce (osvětlení, autobus. doprava, úroky, mzdy a odměny, bezúročné půjčky,
provoz MŠ a OÚ, KD, sportovního areálu apod.).
Zastupitelstvo projednalo zprávu kontrolního výboru, který prověřoval, zda poskytnuté bezúročné půjčky
byly použity pro účely uvedené ve smlouvách. Na základě tohoto zjištění, obecní úřad obeslal některé občany
a vyzval je k plnění dohodnutých podmínek. Vzhledem ke zjištěným nedostatkům se bude zastupitelstvo
vážně zamýšlet nad novými podmínkami poskytování bezúročných půjček!
Jarní sluníčko láká na procházky do okolí obce. Ale hnědé hromádky psích miláčků pohodu nějak kazí.
Proto bych se chtěla obrátit na majitele psů, aby dodržovali základní pravidlo a měli v kapse vždy připraven
sáček na úklid po svém miláčkovi.
S přáním hezkých dnů
Miluše Foukalová
starostka obce
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<><><>

Jak to vidí ouřadové

<><><>

Jak by podle Vás měla pokračovat rekonstrukce KD a jak nejlépe využít všechny prostory?
zadní části budovy. A z vnitřních
úprav
je podle mého názoru
nutné
se zaměřit na celkovou
renovaci stávajícího sociálního
zařízení.

Miluše Foukalová

Podle mě by se mělo
dobudovat obložení schodů
a chodby a opravit místnost
pro Sokoly. V příštím roce
bychom měli i v návaznosti
na budování kanalizace
zrekonstruovat WC.

Marie Liberdová
KD neprožívá žádnou
významnou rekonstrukci,
jen se dávají do pořádku
přilehlé vnitřní prostory
tak, aby byly příjemně
využitelné. To se týká
samozřejmě i sociálního zařízení, které by
bylo záhodno vylepšit. Můj názor je, že
tento dům by měl žít kulturně a to se snad
daří. Téměř všechny prostory jsou využity,
a možná ještě na své využití čekají, ale to je
potřeba nejprve řádně prodiskutovat
s odpovědnými lidmi a ne ve Zpravodaji,
abychom
občanům
neposkytovali
zavádějící informace. Kulturnímu domu
přeji odpovědné nájemníky, aby co nejlépe
mohl sloužit ostatní veřejnosti.

Mgr. Šárka Zdařilová
Zapracovat na akustice.
Dotáhnout
povrchové
úpravy za dveřmi směrem
k toaletám a schody nahoru.
Záchody
zrekonstruovat.
Stávající
sokolskou
klubovnu též opravit. V sále
vyrobit více technických prvků, které by
nám pomohly při výzdobě sálu. Opravit
opláštění přední části pódia a možná využít
prostor pod ním.

Mgr. Martina Rauerová
Do jednotlivých rekonstrukcí KD
byly v minulých letech investovány již statisíce.
Myslím, že v současnosti je jeho
stav uspokojivý ( s výjimkou
střechy, jejíž oprava se bude brzy
realizovat). Samozřejmě, stále je
možné něco zlepšovat, avšak
pokračovat v rekonstrukci KD
není na pořadu dne. Naší
prioritou je kanalizace, ČOV, výstavba RD a
uskutečňování volebních programů.

Ing. Miroslav Urbášek
Jelikož mezi zastupiteli neprošel návrh snížit
jeviště o cca 1 metr, tak aby se stalo součástí sálu,
tak bych se zaměřil na akustiku
na sále. Také bude nutné opravit
(vysušit, zbavit plísní) místnost
po pionýrské skupině, případně
doplnit o WC
a umyvadlo tak,
aby tuto místnost bylo možné
využít i k podnikání (kadeřnictví
či jiné služby pro obyvatele).

Petr Stratil

Po plánované opravě střechy je potřeba zvážit,
zda se vyplatí zateplit strop před
případnými úpravami na zmírnění
akustiky a rezonance.
Ptala

se:

Lenka Urbášková

Luděk Ďásek

Aby kulturní dům mohl sloužit, tak se v
prvé řadě musí začít s opravou střechy v

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Laškovné věty ze zasedání:

„Teď jsem se zapletla.“
„To je nějaká nová povinnost?“
„Nějak se to ve veřejné zprávě musí zakotvit, krmit.“
„Za čas uvidíme, jestli to k něčemu bylo.“
„Teď ještě Tumpachova vila.“
„Pššššššššš!“
„Jste se dozvěděli zase spoustu věcí!“
„To bych potřebovala vědět, protože o tomhle jsme nemluvili. Přijďte nám to ukázat!“
„Prověříme to a pošlem písemně.“
Zapsala: Šárka Zdařilová
<><><>

Poděkování – Tříkrálová sbírka

Dění v obci

<><><>

Obdržela jsem poděkování Charity Olomouc za spolupráci při konání Tříkrálové sbírky 2011, kdy
se díky Vaší pomoci v letošním roce podařila získat v olomouckém děkanátě částka 1 065 718 Kč. Jen za naši
obec to bylo 7 870 Kč, to je 13 Kč na jednoho občana (mimochodem stejně jako v Přáslavicích a více jako
ve Velké Bystřici). Tyto získané prostředky budou Charitou Olomouc zčásti použity jako finanční spoluúčast
pro projekt "Rozvoj a kvalita sociálních služeb pro lidi bez domova", další část prostředků bude určena na
rozvoj nového Střediska krizové připravenosti
a na přímou pomoc lidem v nouzi. Hlavní
poděkování patří Vám, kteří jste přispěli do
pokladniček a také našim koledníčkům, kteří
v nepříznivém počasí absolvovali cestu od
domu k domu a vyzpívali si příspěvek do
pokladničky. Bylo úžasné, když děti
z turistického oddílu Mrsklesy, přes některé
negativní reakce občanů, celí mokří a promrzlí,
mi se zářícíma očima předávaly pokladničky.
Moc jim za to děkuji a doufám, že je nás
opravdu hodně, kdo si váží práce koledníčků
Tříkrálové sbírky.
Marie Liberdová

Akce "Sbíráme autolékárničky"

V lednu tohoto roku se naše obec zapojila do projektu ADRY "Sbíráme autolékárničky" pro nemocnici
v Keni. Nebylo to nijak závratné číslo, ale i 11 lékárniček, které jsme odeslali do ZŠ Osecká v Lipníku nad
Bečvou, je pomocí. Děkujeme.
Marie Liberdová

Divadelní představení v kulturním domě.

V neděli 6. března uspořádal obecní úřad kulturní akci
jiného rázu, než na jaké jsou naši občané zvyklí.
Pozval Divadelní soubor Kulturního střediska z Velké
Bystřice. Divadelníci přijeli s "psí komedií" Imreho
Bencsika - Mnoho
povyku pro psa.
Hra se líbila starším i mladším návštěvníkům, velkou
zásluhu na úspěchu měl i živý pes. Rozesmátý, plně
zaplněný sál kulturního domu odměnil účinkující
dlouhotrvajícím potleskem.
Miluše Foukalová
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Mezi spoluobčany jsme provedli anketu a ptali jsme se na následující:
1) Co by se mělo v Mrsklesích zlepšit?
2) Jak se Vám líbí zpravodaj a co v něm chybí?
Jednotlivé odpovědi přinášíme pouze na první otázku. Ohledně Zpravodaje bylo vyjádření totiž stále stejné –
Zpravodaj se líbí, nikomu v něm nic zásadního nechybí, jen fotky by mohly být barevné. Redakce moc děkuje
za slova chvály a uznání.
Žena, 33 let - Mohla by se tady v létě točit zmrzlina. Muž, 16 let – Plac za hřištěm je zbytečně nevyužitý,
Vymyslet bič na pejskaře, protože opětovné výzvy na takže vysoká horolezecká stěna atp.?
majitele psích miláčku vůbec nefungují!!
Žena, 30 let - Na Kovákově chybí retardéry pro
snížení rychlosti projíždějících aut.
Muž, 40 let - Odstranil bych protihlukovou stěnu na
"ruské" cestě.
Muž, 50 let - Rychlejší internet.
Žena, 63 let - Ochrana majetku obce. Nainstalovala
bych kameru na zastávce, abychom viděli, kdo Žena, 45 let – Hlavně autobusová doprava: častěji
ráno i odpoledne, posílení v době, kdy lidé jezdí do
ji pořád ničí.
práce i domů, také v sobotu a neděli.
Dívka, 16 let - Mě by nejvíc pomohlo více
Muž, 47 let - Měl by se zesílit signál mobilních
autobusových spojů k nám i od nás ze vsi.
operátorů - VŠECH. Denně s tím většina z nás bojuje.
Muž, 21 let - Větší ohleduplnost pracovníků obce. Jsou místa v obci, kde signál vůbec není!!!
Žena, 33 let – U vodárky bychom mohli vytvořit
malé hřišťátko na badminton či petangue. Měřič
rychlosti ještě od Přáslavic nebo rovnou kruháč.
Mohlo by vzniknout více okrasných prvků na
obecních zelených plochách.

Muž, 36 let – Pořídit T-mobile BTS – posílit GSM
signál. Pevná linka do Vrtova - vedení v zemi.
Zabezpečení psího útulku ve Vrtově.
Žena, 38 let - Na Kovákově chybí klouzačka pro děti
a nový asfalt, aby se dalo jezdit na kole.

A jak to vidí děti z turistického oddílu?

Děti by v obci chtěly: prodej točené zmrzliny, bazén, více průlezek na hřištích v Mrsklesích i na Kovákově,
park a kino.
Lenka Urbášková, Šárka Zdařilová

Informace z obce
☼ OBEC MRSKLESY ZVE SVÉ SPOLUOBČANY:
29. 4. 2011 na Kovákov, kde se uskuteční stavění máje, ten k naší radosti vztyčí mladíci z Kovákova
a Mrskles. Malé občerstvení bude připraveno.
Další už tradiční pozvání patří především všem maminkám, babičkám a ostatním lidičkám, kteří s námi
společně oslaví 8. května Den matek v KD.
Poslední pozvánkou je půldenní autobusový výlet na olomouckou pevnůstku, který se uskuteční
5. 6. 2011. Podrobné informace k daným pozvánkám budou včas zveřejněny.
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☼ REZERVACE HŘIŠTĚ V MRSKLESÍCH - správci se po týdnu střídají:
p. L. Grunt, mobil: 720 363 268
a
p. J. Alke, mobil: 736 720 939
Provozní doba : duben až říjen: Po - Pá 14.00 - 20.00, So a Ne 10.00 - 20.00.
Ceník od 1. 1. 2011:
- tenisové a volejbalové hřiště a šatny 200,- Kč na 1 hodinu
- fotbalové hřiště a šatny 400,-Kč na 1 hodinu
- roční nájem fotbal.hřiště 4.000,- Kč na sezonu jaro-podzim
- pronájem kuchyňky a stánku pro občerstvení 300,- Kč na 1 den, s podmínkou zaplacení 50 % zálohy,
vratné pouze v případě, že bude akce objednatelem zrušena minimálně 14 dní před objednaným termínem.
- skateboardové hřiště zdarma
- Občané Mrskles a akce pro děti organizované TJ Sokol Mrsklesy jsou od poplatků za pronájem hřiště
osvobozeni. Pronájem kuchyňky a stánku s občerstvením bude zpoplatněn.
☼ Připomínáme občanům, že SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU se uskuteční 29. 4. – 30. 4.
2011. Kontejnery budou přistaveny 29. 4. na obvyklých místech.
Svoz nebezpečného odpadu bude v sobotu 30. 4. Bližší informace budou včas zveřejněny.
Kontejnery na svoz BIO odpadu z našich zahrádek plánujeme až na víkend 7. 10. 2011, ale dle potřeby
je možné zajistit kontejnery na BIO odpad v průběhu týdne v letních měsících.
☼ Obec vlastní ŠTĚPKOVAČ VĚTVÍ, takže v případě zájmu se obraťte na obecní úřad. Půjčuje se zdarma.
☼ Na obecním úřadě s i mohou spoluobčané – chovatelé psů vyzvednout IGELITOVÉ SÁČKY na úklid
psích exkrementů..

☼ SBĚRNÝ DVŮR V PŘÁSLAVICÍCH: lze zde uložit olověné akumulátory, televize, počítače,

ledničky, papír, monočlánky a baterie, rádia, vysavače, domácí elektrické spotřebiče, pneumatiky.
Provozní doba: Středa 15.00 – 17.00 hod. Sobota 9.00 -11.00 hod.

<><><>

TJ Sokol

<><><>

V polovině února se konala v kulturním domě valná hromada všech „sokolů“.
Úvod patřil poděkování paní Ludmile Maderové za její čtrnáctileté předsedování.
Následovalo jako obvykle zhodnocení činnosti za rok 2010, pokladní zpráva,
revizní zpráva a schválení plánu činnosti na rok 2011. Také výkonný výbor byl
doplněn o nové členy. Předsednictví si na svá bedra, se souhlasem sokolského
výboru, naložil Jiří Antoníček starší. Jeho pasování v úzkém kruhu výboru proběhlo
na závěr. Moc mu to slušelo. Oživením valné hromady bylo promítání fotek ze
sokolských akcí na nově zakoupeném projektoru.
Šárka Zdařilová

Již podruhé se konala v sále KD Silvestrovská oslava. Sál byl
opět zaplněný a velmi slavnostně vyzdobený v zlatočervených
barvách. Stejně jako loni akci ozvučila skupina SIRIUS. Letos byla
součástí akce i netradiční tombola, která by se dala nazvat –
made in Mrsklesy. A tak jste v tombole mohli vyhrát ceny hodnotné
(poukázku na masáž, dárkový balíček,...), ceny doma s láskou
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vyrobené (ručně pletené ponožky, domácí nudle, dorty, trubičky, vánočku, uzené, slivovici, zavařeniny, ...) i
ceny poněkud kuriózní
( fůra hnoje, vyhlídková jízda kamionem po Mrsklesích, ...). I touto cestou všem
dobrovolným dárcům děkujeme. Ovšem i losování
a předávání cen bylo zcela netradiční. Zafungovala
zde roznášková služba „lehkých dívčin“, která byla jistě vtipným zpestřením. Zábava trvala - jak jinak - až do
brzkých ranních hodin.
Lenka Urbášková

Ani letos se na tradici nic nemění a poslední únorovou sobotu se
konaly 47. Šibřinky. Akci ozvučila skupina L.I.F, na jejíž hudební
produkci jsme zaznamenávali samé kladné ohlasy. Kamenem úrazu
se staly jejich poněkud dlouhé přestávky. Na začátku večera
proběhla promenáda masek, kterých bylo letos oproti loňsku asi 4x
méně a tak kapela neměla tak složité rozhodování při výběru těch
nej. Zvítězila maska Hnutí duha, následována princeznou a vodníky.
Oblíbeným zpestřením byla i bohatá tombola, za kterou i touto
cestou všem sponzorům děkujeme.
Lenka Urbášková

V neděli 27. 2. se konal 47. dětský karneval,
tentokrát pyžamový. O zábavu se starali 2 dospělí
pyžamáci a 2 košiláci. V pyžamech a nočních košilích
byla i obsluha a dokonce i jeden rodič. Dětí bylo letos
nečekaně málo. Jak jen si to vysvětlit? Odjeli všichni
na prázdniny nebo nemají doma pyžamko? Nebo snad
je vysedávání doma u televize a počítače lepší
zábava?
Pro děti byl připraven pestrý program s různými
tanečky a soutěžemi - spací soutěž družstev, hádání

pohádek podle písniček, skládání rozstříhaného šaška
- do kterých se zapojili i dospělí. Nezávislá porota
nám vybrala 3 vítěze soutěže o nejhezčí pyžamko
a 3 nejhezčí spací čepice, ale odměny dostaly všechny
děti. Předposledním bodem programu bylo odstřižení
obrovského trsu balonků zavěšeného pod stropem
provázené neskrývaným nadšením dětí. Odpoledne
bylo zakončeno zpíváním karaoke.
Lenka Urbášková

V sobotu 12. března jsme uspořádali v kulturním
domě „Josefovskou zábavu“. Chtěli jsme navázat
na minulá léta a pozvali jsme dechovou kapelu
Poděbradku Oldřicha Hořáka. Kapela měla jen
5 členů, ale dokázala rozveselit, roztančit a hlavně
rozezpívat všechny, od malých kluků a holčiček, přes
teenagery až po ty dříve narozené. Všichni
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si pochutnali na domácím bufetu a po půlnoci jsme se jen neradi rozcházeli do svých domovů.
Miluše Foukalová

Kurz pletení z papíru – kurz podobného typu byl v Mrkslesích zorganizován poprvé, ale nakonec přece jen
do klubovny 18. března vpodvečer dorazilo 9 "pletařek", které si přišly vyzkoušet svoji zručnost. Pod
vedením lektory Ivany Polzerové si každá účastnice mohla buď uplést obal na květináč, velikonočního zajíčka
nebo oplést krabici. Protože se kurz líbil, domluvili jsme se na pokračování - takže příště se naučíme plést
věneček.
Lenka Urbášková

Pozvánky na sokolské akce:

☼ Dne 16. 4. 2011 navážeme na loňský rok a opět chystáme VELIKONOČNÍ DÍLNU. A tak pokud
máte chuť a zájem – přijďte si ozdobit vajíčka různými technikami, zkusit uplést pomlázku, vyrobit nebo
koupit velikonoční dekoraci, popovídat, získat inspiraci, ….
Vstup do jednotlivých dílniček je placený ( 7 - 70,- Kč). S sebou - tavicí pistoli a příp. větvičky břečťanu.
☼ 23. dubna se v sále KD koná 4. SLET ČARODĚJNIC. Po loňském „problému“ s nedostatkem
čarodějnic to letos pořadatelé rozhodně nechtějí podcenit. Těšit se můžete na: volbu Miss čarodějnice,
čarodějnický dvojboj (koště nutné), salon šerednosti, půlnoční zkoušku z lektvarů, tombolu, dárek pro
každou čarodějnici a jiná překvapení. K tanci a poslechu zahraje skupina ELIXÍR z Přerova.

☼ Aby ani děti nepřišly zkrátka – v sobotu 30. 4. pořádáme již 4. DĚTSKÝ SLET ČARODĚJNIC.
Letos půjde průvod od kapličky na hřiště v Mrsklesích a tam budou mít čarodějnice a čarodějové svůj ráj.

☼ V měsíci květnu opět proběhne SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU. Termín upřesníme.
☼ Jako každoročně chystáme oslavu Mezinárodního dne děti. Letošní DĚTSKÝ DEN proběhne
11. 6. 2011 na hřišti v Mrsklesích.
<><><>

Sportovní dění

<><><>

Sokolské cvičení pro dívky od 10 let, ženy i babičky
Na valné hromadě jste se ptaly, jestli bude nějaké cvičení i pro Vás – zde ho máte! Chceme, aby nás bylo

mnohem víc. Cvičí se každý čtvrtek od 19.00 do 20.00 hodin v kulturním domě v Mrsklesích. Zaměřujeme
se na zpevnění břišních svalů, stehen a hýždí a na cvičení pro zdravé klouby. Cvičíme jen do poloh, které
jsou nám příjemné, takže si každý přizpůsobí cvičení sám sobě. Používáme gymbally, činky, židle, gumy.
Hudba je svěží, rytmická, ale ne moc nahlas. S sebou si vezměte sportovní oblečení i obuv, karimatku, pití
a 20 Kč. "Když je žena sama se sebou spokojená, je milá a usměvavá", to jsou slova paní Maršálové, naší
cvičitelky.
Šárka Zdařilová

V kulturáku se cvičí ZUMBA

Od ledna se v kulturním domě každé pondělí a středu
od 18.00 do 19.00 hodin cvičí ZUMBA. Předcvičuje
Veronika Vissková. Cvičí se na latinsko americkou
hudbu, spec. na zumbu a moderní pop, nebo RnB, ale
i staré hity. Ke cvičení je třeba vzít si vodu , karimatku,
boty na přezutí, 30 Kč a oblečení, ve kterém se budete
cítit pohodlně a sexy - zumba je malá party. Zumba
je velmi populární hlavně z důvodů efektivního
zatížení těla a spalování velkého množství kalorií.
Velkou výhodou je, že je to opravdu tanec a zábava,
při které se hlavně pobavíte, vytvarujete pas a boky - to
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jednoznačně. Že má cvičení úspěch i u nás dokazuje
18

i fakt, že chodí

kolem 30 návštěvníků ( zhruba
Šárka Zdařilová

je z Mrskles ).

Cvičení batolat a dětí do 4 let

Každý čtvrtek od 16.00 do 17.30 v sokolovně ve Velké Bystřici si mohou rodiče zacvičit se svým batoletem
či dítětem do 4 let. S sebou si vezměte sportovní převlečení a obuv, pití a dobrou náladu. Cvičí se společně na
dětskou hudbu, protože vlastní příklad maminky je nejlepší. Cvičí se říkadla s pohybem, rozcvičení, hry
s míčem, s kruhy, gymboly, netradičními pomůckami, prolézání tunelem, překážková dráha z tělocvičného
nářadí. Děti si mohou zábavu naplno užít, protože celá tělocvična patří jen jim. Cvičení vedou maminky
z Bystřice. Z Mrkles chodí asi 5 dětí a často je návštěva cvičení zakončena cukrárnou.
Šárka Zdařilová

Rozlosování první futsalové ligy REAL HDO MRSKLESY – jaro 2011
01.04. PÁ 18.00
08.04. PÁ 18.00
15.04. PÁ 18.00
22.04. PÁ 18.00
30.04. SO 10.30
02.05. PO 18.00
06.05. PÁ 18.00
13.05. PÁ 18.00
17.05. ÚT 18.00
20.05. PÁ 18.00
26.05. ČT 20.30
03.06. PÁ 18.00
10.06. PÁ 18.00
17.06. PÁ 18.00
25.06. SO 10.45

Litovel
Mrsklesy
Bystrovany
Mrsklesy
Bystrovany
Mrsklesy
Mrsklesy
Litovel
Chořelice
Mrsklesy
Slavonín
Mrsklesy
Hněvotín
Mrsklesy
Slavonín

FC Levotil – Real HDO Mrsklesy
Real HDO Mrsklesy – Senice B
BFC Topgal.cz – Real HDO Mrsklesy
Real HDO Mrsklesy – DDsport Flamengo
LOLO Stav. Žižka – Real HDO Mrsklesy
Real HDO Mrsklesy – AT Olpran
Real HDO Mrsklesy – Atlet. Bystr.
1.FC Bacardi – Real HDO Mrsklesy
Hruška Chořelice – Real HDO Mrsklesy
Real HDO Mrsklesy – Fido Dido
Ajax Bělidla – Real HDO Mrsklesy
Real HDO Mrsklesy – Kovo Dřevo
FC Hněvotín – Real HDO Mrsklesy
Real HDO Mrsklesy – Arsenal Loučany
Aston Pila 98 – Real HDO Mrsklesy

Augustin
Bartl
Chaloupka
Bartl
Dvořák R
Bartl
Bartl
Augustin
Neoral
Bartl
Švancara
Bartl
Ženožička
Bartl
Kumr

V zimní přestávce jsme zatím odehráli 2 turnaje v hale a 2 turnaje venku. Ve všech čtyřech turnajích jsme
vyhráli bez ztráty bodu. Ještě nás čeká jeden turnaj, jeden přátelský zápas a od 1. 5. 2011 už začíná soutěž.
Věřím, že budeme dobře připraveni a pro MRSKLESY získáme titul. Příznivce sportu zdraví Honza König

Rozlosování pro družstvo SK Mrsklesy pro období jaro2011
03.04. NE
09.04 SO
15.04 PÁ
23.04 SO
30.04 SO
07.05 SO
11.05 ST
21.05 SO
28.05 SO
04.06 SO
11.06 SO
17.06 PÁ
25.06 SO

10.00
8.30
18.00
8.30
10.45
8.30
17.45
10.30
8.30
9.30
8.30
17.00
8.30

Mrsklesy
Mrsklesy
Přáslavice
Mrsklesy
Holice 3
Mrsklesy
Slavonín
Bystrovany
Mrsklesy
Bystrovany
Mrsklesy
Bukovany
Mrsklesy

Arktic Olomouc - SK Mrsklesy
SK Mrsklesy – Roko Samotišky
Atl. Přáslavice – SK Mrsklesy
SK Mrsklesy – Hurikán VB
AC Hodolany – SK Mrsklesy
SK Mrsklesy – Mlha team
FC Kanonýři – SK Mrsklesy
Koliba Bukovany – SK Mrsklesy
SK Mrsklesy – Erena
D. Bystrovany – SK Mrsklesy
SK Mrsklesy – Draci
Inv.Bukovany – SK Mrsklesy
SK Mrsklesy – Přáslavští lvi
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Bartl
Bartl
Drobný
Bartl
Kurel
Bartl
Tomáta
Dvořák P.
Bartl
Chaloupka
Bartl
Miler
Bartl

Sportovní talent - Klára Buriánková, 16 let
Od 11 let tancuje v taneční škole M – plus Olomouc. Dřív se věnovala aerobiku, ale začal ji víc lákat
tanec a jelikož její teta tančila, zkusila to tam, kde ona.
Začínala ve skupině, první zadní řady, potom se dostala i do těch předních. Je to podle tanečních kvalit.
Jednu sezónu zároveň s formacemi (okolo 20 tanečníků) tančila i sóla, dua a malé skupinky, ale je to finančně
docela náročné. Tančí Disko i Hip-Hop a každý styl má své. Baví ji obojí, i když disko jí jde lépe. Tréninky
probíhají dvakrát do týdne, hodinu a půl v zrcadlové tělocvičně. Navíc mají víkendové tréninky, někdy
i 9 hodin! Soustředění je jen jednou za rok, a to poslední týden letních prázdnin. Po měsíci nicnedělání je to
docela náročné. A pak jsou tu taneční soutěže. Sóla, dua a malé skupinky soutěží na podzim skoro každý
víkend. Soutěže formací začínají v dubnu, a to regionálními koly, a končí v září světovými poháry. Soutěžit
jezdí po celé České republice. Také byli na Ukrajině na Mistrovství světa.
A sportovní úspěchy? V roce 2009 byli
Mistři Evropy. Mistrovství se konalo v Ostravě
v Čez Aréně. Ve stejném roce si přivezli
Bratislavy titul 2. Vicemistři světa. Letos byli
pátí na světě.
Jejich trenérka je Iveta Švancarová a je
zároveň i choreografkou a navrhuje i kostýmy.
Kostýmy šije švadlena a průměrně stojí jeden
kostým okolo 2000 Kč. Každý si je platí sám.
K tancování potřebujete také taneční boty. Na
disko jsou tzv. jazzovky, na hip-hop většinou
obyčejné streetové tenisky. Takže co ještě
k tomu? No přece pěkná vizáž. Dívky se většinou
líčí navzájem. Vlasy si učešou do předem
domluveného účesu, taky většinou navzájem. Ale
mají prý velkou spotřeba laku na vlasy.
A kolik takové tančení stojí průměrně
ročně peněz? Moooc. 15 000 Kč i více.
A co by Klárka vzkázala svým vrstevníkům v Mrsklesích? Nebuďte líní a hýbejte se! Tanec, ať už aerobik, nebo
Zumba, nebo jakýkoliv druh tance je bezvadný! A bude se vám hodit na diskotékách.
Šárka Zdařilová, Lenka Urbášková

<><><>

Bronislava Říhovská, 76 let
v Mrsklesích - Kovákově od
roku 1994

Seznamujeme se

důchodce
Jak dlouho bydlíte na
Kovákově?
Já vlastně od dětství. S malou
přestávkou, kdy jsme bydleli
v sousedních Přáslavicích. Stejně
jsme
jezdili
na
víkendy
k rodičům, tak jsem tady byla
zvyklá. Ale oficiálně jsme tady
s manželem od roku 1994.
9

<><><>

Víte proč je Kovákov
Kovákovem?
Vím. Když se stěhovali do
prázdných domků po Němcích
dělníci ze slévárny, říkalo se jim
"kováci". Odtud název Kovákov.
Spisovně kovodělníci, nebo-li
slévači.

Navštěvujete společenské
akce?
Ty první roky ano. Ale
s přibývajícím věkem a s tím
spojeným zdravotním stavem už
jen vyjímečně. Hudba je na nás
moc hlasitá, nohy už tak
neslouží...
Váš tip, jak předejít jarní
únavě?
Žádný nemám, jarní únavou
netrpím. Co ty dědo? ( smích).
To spíš jarní lenórou! Ale už léta
se každý den po sprše opláchnu
studenou vodou.
Vaše zaměstnání?

Celý život jsem pracovala jako
„telefonistka“ v Moravii.
Čím se bavíte a o co se
zajímáte?
Mým
největším
koníčkem
v současné době je četba.
Navštěvuji
Olomouckou
knihovnu a už je mi skoro malá,
jezdím tam každý týden. Když
byly děti ještě doma, tak jsem
hodně pletla. Také chodíme na
procházky s naším pejskem,
jsme oba důchodci. (smích)
Jaké máte sousedské vztahy?
Vcelku dobré, po celou dobu.

Sledujete dění v obci, jak?
Ze Zpravodaje, z rozhlasu málo,
doma nám nefunguje, tak jen co
zaslechnu z uličních amplionů.
Nejvíc
pak
z povídání
od sousedů.
Jaké kuchyni dáváte přednost?
Samozřejmě české kuchyni! Děti
a vnoučata jezdí na mé ovocné
buchty a děda miluje svíčkovou.
Vaše životní motto?
Nemám motto jako takové, „jen“
žiju život s optimismem.
Ptala se: Simona Buriánková

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Pavel Bregin, 35
let
podnikatel

Jak dlouho bydlíte v
Mrsklesích a jak se vám
bydlení líbí?
V Mrsklesích bydlím od
podzimu 2004 a bydlení je tu
příjemné
a hezké. Říkáme
tomu tady "Na samotě u lesa".
Není Vás vidět na
společenských akcích, jaké by
jste uvítal?
Bohužel na spol. akce není moc
času
rodina,
pracovní
povinnosti, koníčky - a na spol.
akce už chybí energie. Ale
polepším se. Akcí sportovních
a kulturně společenských je

v

Mrsklesích

celkem

dost.

Váš tip, jak předejít jarní
únavě?
Doporučuji relaxační víkend se
saunou , masážemi, plaváním,
vířivkou a pobytem na zdravém
vzduchu. To vám zaručeně
dobije baterky. Nebo víkend
s Danielem Nekonečným – to
je
zaručený lék proti jarní
únavě.
Čím se ba vte í a o co se
zajímáte?
Nejvíc se teď bavím se svou 3,5
letou dcerou Sofií, která je
zrovna v takovém krásném věku
plném otázek. Koníčků mám
opravdu dost, ale sokolnictví
a
myslivost
je můj kůň.
Vaše zaměstnání?
Mé zaměstnání? Vyrábíme
a
navrhujeme
zakázkový
nábytek
a interiéry na
zakázku. Dílnu máme ve Velké
Bystřici.
Jaké máte sousedské vztahy?
Sousedské vztahy především
s našimi sousedy u nás "Na
samotě u lesa" jsou velmi dobré,
kamarádské a někdy i bujaré.
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Kéž by to tak bylo všude.
.
Sledujete dění v obci, jak?
Dění v obci zachytávám z netu,
infotabule, Zpravodaje anebo
„co se ke mě po větru z dědiny
donese". To považuji za plně
dostačující, ale při komunikaci
telefonem na mě stále číhá
problém - nalézti signál
mobilních
operátorů
.
Bydlení u potoka je výhoda
nebo nevýhoda?
Bydlení u potoka je v každém
ročním období příjemné. Na
jaře, nebo při velkých deštích se
Vrtůvka malinko rozvodní a v
létě se s komáry a dalším
bodavým hmyzem už nějak
domluvíme. Máme tu poklidné
bydlení.
Jaké kuchyni dáváte
přednost? Jste spíše
konzument, nebo si sám něco
připravíte?
Kuchyně u mě vyhrává tradiční
česká a italská.Ve vaření se
nemůžu rovnat se Zdendou
Pohlreichem,
ale
uvařit
a připravit nějakou delikatesu

a minutku, tak to zvládám.
Jste sportovec?
Mám za to, že v dnešní
uspěchané době je skoro každý
<><><>

člověk jako vytrvalý běžec.
Někteří na krátkou, jiní zase na
dlouhou trať. Pořád se za něčím
honíme. Dřív jsem aktivně
sportoval, teď jsem rád, když si

Turistický oddíl Mrsklesy

s rodinou jedeme zalyžovat
a relaxovat do rakouských alp.
Ptala se: Simona Buriánková

<><><>

Tak zimu máme za sebou – i když
letos se moc nevyvedla. Bobování jsme
stihli jen jednou, a to na Kovákově.
Otestovali jsme trvanlivost a kvalitu
všelijakých vozidel na místní sjezdové
dráze. Bylo to fajn, ale již po hodině nám
byla taková zima, že jsme se rozhodli vrátit
do naší nové klubovny v 1. patře KD. Jednu
středu jsme věnovali právě stěhování věcí
do této místnosti pro aktivity našeho oddílu
hlavně v době, kdy nemůžeme čas trávit
venku. Klubovnu, do které se pohodlně
vejde patnáct dětí, si postupně zabydlujeme,
zútulňujeme. To se nám teď učí Morseovka!
A co je nejlepší, můžeme i část schůzky trávit na sále a hrát hry, které by v malé klubovně hrát nešly.
Děkujeme 
Jako odměnu pro děti, které koledovaly v Tříkrálové sbírce, jsme dostali sobotní prohlídku kostela
Sv. Mořice a tamních varhan. A kdo se nebál vystoupat po strmých věžních schodech, tomu se naskytl
krásný výhled na Olomouc a okolí. Součástí odměny byl i pobyt v bazéně a tak jsme si den řádně užili.
Až se rozjaří a oteplí, chystáme víkendovou akci na místě, které už tak dobře známe – na Markrabce.
Také bychom chtěli uskutečnit celodenní výšlap na Domašov, přenocování v klubovně, čištění Vrtůvky, již
tradiční závěrečný výlet na zmrzlinu, …
Je toho spousta, co máme v plánu. Ale o tom, co se nám nakonec podaří uskutečnit, zase příště. K+H+K
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Pro děti připravila Hana Slámová

<><><>

Mateřská škola a její děti
<><><>

V zimních
měsících skupina
dětí
úspěšně
absolvovala
lyžařský
kurz
s lyžařskou
školičkou
Newman school
na
kopci
v
Hlubočkách.
Začátkem února
začala většina dětí
jezdit na předplavecký výcvik do Aquaparku v Olomouci. Po
jarních prázdninách jsme oslavili masopust dětským karnevalem.
Maminky se opravdu vyznamenaly a pořídily svým dětem
nádherné masky.
S přicházejícím jarem se děti opět těší na kolečkové brusle a hry
n a šk o lní zah rad ě, k de mají mimo jin é
k dispozici i
trampolínu. Také se pomaloučku připravujeme na
oslavu
Svátku matek spojenou

s veřejným vystoupením v KD
Mrsklesy, na kterou tímto srdečně
zveme
všechny
maminky,
babičky, tetičky i veřejnost.
Spodní fotografie byla
pořízena při příležitosti
nenadálé návštěvy sokolníků
i se svými dravci v naší školce.
Učitelky MŠ

<><><>

Společenská kronika

Statistika, jak jsme se v roce 2010 co do počtu obyvatel rozrůstali:

<><><>

K 1. 1. 2011 má v obci Mrsklesy trvalé bydliště 598 občanů, což je nejvíc za celou dobu samostatnosti obce.
V průběhu roku se narodilo 5 občánků, 16 lidí se do obce přistěhovalo, 8 občanů se od nás odstěhovalo a 5
spoluobčanů zemřelo. Celkový věkový průměr našich občanů se mírně navýšil a to na 40 roků.

Narodili se…
Únor
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Přejeme Ti, abys koukal na svět zářivýma očima.

Marian Cigánek

Naši jubilanti ...
Duben
Jan Sigmund
Marie Mádrová
Jarmila Dosoudilová
Jiří Telařík

88
80
80
75

Květen
Vlasta Neužilová 88
Danuše Hekelová 82

Červen
Vratislava Malíková
Stanislav Říhovský
Jan Hühnel

86
81
82

Výročí svatby: Letošní rok 2011 je velmi štědrý na oslavy 50. a 60. výročí svatby. V minulých letech
se obec příliš nezabývala tímto vzácným výročím, a tak se snad kulturní komisi podaří na někdejší tradici
navázat a opět důstojně a slavnostně si tento významný okamžik připomenout. Je docela těžké zjistit datum
sňatku a proto doufáme, že jsme na někoho nezapomněli. Letos máme v obci 1 diamantovou a 5 zlatých
svateb. Tímto prosíme naše spoluobčany o spolupráci při zjišťování těchto výročí a taky nám držte pěsti, ať
se nám podzimní premiéra oslavy vydaří.
Marie Liberdová
Všem jubilantům přejeme mnoho zdraví a dobra kolem.
<><><>

Z historie naší obce

Pověst o Bílém kameni

<><><>

myšlenky
se
mu
honily
hlavou.
Koš
s muchomůrkami položil vedle sebe. Až přijde
domů, připraví tuto dobrotu a udělá všemu konec,
tak byl zoufalý. Unaven, zavřel oči a usnul.
Najednou ho probudil podivný smích. Na
černém kameni seděl myslivec. Čert blesklo
Antonínovi hlavou. Čert ho chvíli pozoroval a pak
řekl: „Kováři, kováři, máš to divné myšlenky, jen
tak ze světa odejít? Aby ses nemusel starat o děti?
To je to nejlehčí! Mám pro tebe návrh, upiš mi svou
duši a já ti zajistím bohatství pro děti i tvou
manželku. Tady podepiš svou krví a za pět let přijdi
zase sem, k Černému kameni“. Čert mu podal
pergamen a péro. Antonín se bodl perem do ruky.
Objevila se krev, podepsal tři křížky a kovářův
znak - podkovu. Ty budeš mít štěstí pět let, tvé děti
a tvá krásná Andulka až do smrti.

Uplynulo mnoho let, kdy žil v Mrsklesích
kovář. Kovář Antonín byl chlapík, jako buk
a svaly jako ze železa. Dobrák od kosti, říkala jeho
manželka Andulka, dovede železo ohnout v rukách
jako nic, aby ale ohnul dlužníka, který mu dluží za
práci, to tedy ne.
Jen když nám zdraví slouží a máme co jíst,
říkával Antonín. Antonín s Andulkou se měli moc
rádi. Jenže o zemi nechodí jenom štěstí, ale také
neštěstí. To nechodí po horách, ale po lidech.
Toho času na pevném hradě Hlubokém nad
Bystřicí v Hrubé Vodě sídlil loupeživý rytíř.
Okrádal bohaté kupce z Prahy, kteří
krajem
projížděli do Krakova s nákladem drahého zboží.
Zmordovali posádku a od kupců za darovaný život
získávali jejich bohatý náklad. Když mu kupci
nebyli po vůli, dal je v lese pověsit pro výstrahu.
Rozjel se jednou až k Lipníku, které bylo hájeno
pánem z Helfštýna. Protože Mrsklesy mu byly
nejblíže pobral v obci všechny koně a navíc
i krávy. Kromě toho některé domy zapálil. Ten rok
byl suchý, byla neúroda. Také kupci ze strachu
o život začali volit jinou cestu.
Antonín byl bez práce, chodil jako bez duše. Zle
se mu vedlo. Nejhorší bylo dívat se na hladové děti.
Chodil do lesa, aby nasbíral maliny či borůvky
nebo nějaké houby. V tom krutém suchu houby
nerostly, jen muchomůrky. Maliny a borůvky
nedozrály a suchem opadaly. Jednou se Antonín
zatoulal až pod Varhošť. Byl horký srpnový den.
Hladový a unavený se svalil na černý kámen. Divné

Ty muchomůrky nevyhazuj, dones je až domů. Za
pět let nashledanou o půlnoci zde u Černého
kamene. Myslivec se zachechtal a byl pryč.
Omámený Antonín nevěděl, jestli snil nebo je to
pravda. Vydal se na cestu domů. Andulka ho už
vyhlížela a jak ho spatřila povídá, že dolanský
kovář jim poslal dva pecny chleba. Děti se najedly
a už spí. Co to neseš v koši, že je to tak těžké? Koš
byl přikrytý šátkem a byl plný stříbrňáků. „Kdes to
vzal Antoníne,“ povídá Andulka. „Budeš šťastná
a děti taky, už nikdy nebude ten krutý hlad“.
Jsi nemocný z toho hladu, pojď se najíst, teď už je
dobře.
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Antonín z toho všeho onemocněl. V horečkách
vypověděl vše, co se událo tam u Černého kamene.
Andulka ho ošetřovala a utírala kapky krve z malé
ranky na ruce, která se nehojila. Jednoho srpnového
rána se probudil sice slabý, ale bez horečky.
Pomalu se uzdravoval.
Po delším čase se král rozzlobil na rytíře na
Hlubokém hradu. Nechal hrad zbořit a zapálit,
takže se v okolí ulevilo. Lidem se vedlo mnohem
lépe.
Antonín s Andulkou nepoužili poklad jen pro
sebe, ale pomáhali těm opravdu nejpotřebnějším.
Kupci znovu používali staré kupecké cesty
a řemesla znovu ožila. Antonín měl zase svou práci.
Čas rychle ubíhal, kovář byl stále zamlklejší, i když
už byl boháč. Dál rozdával a půjčoval, ale
z pokladu neubývalo. Jen Andulku po té události již
nikdy v náruč svou nesevřel.
<><><>

Čas uběhl a nastal srpen pátého roku. Andulka
řekla Antonínovi: “Potřebuji na jeden den odejít
s Liduškou pryč“. Andulka s Liduškou naplnily dvě
putýnky vápna, vzaly trochu jídla a svěcené
kočičky a vydaly se na cestu. Bylo to den před
uplynutím smlouvy. Andulka s Liduškou se vrátily
večer, když slunce zapadalo. „Zítra o půlnoci
k Černému kameni nepůjdeš, protože už není
Černý, ale Bílý.“
Následující noc byla strašná bouře. Andulka
zapálila svíčky a hladila šedivou hlavu Antonínovi,
který jí své ženě položil na klín a zaplakal. Zas tu
byl její úsměv, stejně jako před léty, kdy přinutila
nesmělého kováře, aby ji objal.
Toto je pověst o Bílém kameni, který Andulka
s Liduškou každým rokem měnily. Černý kámen na
Bílý kámen. A bílí se až do dnešních časů.
Jan Sigmund

Knihovna Mrsklesy

<><><>

Ve spolupráci s knihovnou Mrsklesy jsme pro děti, mládež ale
i dospěláky připravili hru: S knihami za pokladem. V těchto
vyobrazených osmi knihách naleznete osm slov (šifru), která Vás
navedou, jak postupovat dále. Hledejte v knihovně beze svědků,
šifru si zapište a nikomu nesdělujte. Poklad je jen jeden – tak mnoho úspěchů.
První slovo hledej v knize: Káťa a Škubánek, Hana Lamková
Druhé slovo hledej v knize: Bylo nás pět, Karel Poláček
Třetí slovo hledej v knize: Patnáctiletý kapitán, Jules Verne
Čtvrté slovo hledej v knize: Olomoucký kraj - města a obce Olomouckého kraje
Páté slovo hledej v knize: Malá kniha her pro každý den
Šesté slovo hledej v knize: Krakonoš a lyžníci, Jana Knotková
Sedmé slovo hledej v knize: Byl jednou jeden krtek, Z. Miler a E. Petiška
Osmé slovo hledej v knize: Malujeme na kameny, Taťjana Macholdová

Velikonoční tradice

<><><>

Slavnosti roku

na straně 20
na straně 179
na straně 251
na straně 38
na straně 24
na straně 110
na straně poslední
na straně 35

<><><>

Velikonoční neděle je první neděle po prvním jarním úplňku. Počítáme-li nazpět šest nedělí,
dostaneme se k Popeleční středě, začátku přísného sedmitýdenního předvelikonočního půstu. Popeleční
středou zároveň končí masopust. (Masopust – „maso pusť!“, znamená totéž co karneval – „carne vale!“ –
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nashledanou maso! Popeleční středa získala svůj název tím, že se na znamení postní doby dělal na čelo
křížek svěceným popelem).
Šest postních nedělí dostalo svá jména podle starobylých zvyků (názvy i zvyklosti se lišily od kraje ke
kraji, dokonce od vesnici k vesnici…): Černá, Sazometná, Kýchavá, Liščí, Smrtná, Květná.
● neděle Černá (nebo Pučální) – letos připadla na den 13. 3. Název má podle toho, že ženy vyměnily
barevné šátky za černé (resp. podle postního pokrmu „pučálky“ – opražený naklíčený hrách).
● neděle Sazometná (nebo Pražná) – byla v neděli 20. 3. Jméno má podle úklidu a smýčení, které se v tyto
dny provádělo (resp. podle postního opraženého obilí – „pražmy“).
● neděle Kýchavá – letos připadne na příští neděli 27. 3. Pověra praví, že kdo v tento
den 3x kýchne, bude celý rok živ a zdráv.
● neděle Liščí (nebo Družebná) – bude další neděli 3. 4. Tuto neděli maminky v noci
napekly preclíčky a přivázaly je před východem slunce na strom v zahradě. Ráno
maminka dětem říkala, že viděla tudy běžet lišku a ta jim nechala preclíky pověšené
na stromě. Preclíky měly být pro děti přilepšením v prosté stravě
postní doby.
● neděle Smrtná – připadá letos na 10. 4. Vynášela se smrtka
(Morena, Mořena,
Mařena, Smrťák), symbol smrti, zmaru, nemoci, zimy a všech nečistých sil. Smrtky
se pálily nebo topily v řece. Smrtka z e slámy na dřevěné tyči byla oblečena do
ženských šatů.
● neděle Květná - letos 17. 4. O Květné neděli
se u nás v kostelích na paměť Ježíšova vjezdu do
Jeruzaléma světily živé ratolesti, proutky z kočiček
nebo jiné. Tento svazek svázaný červenou mašlí
se nechával doma pro ochranu stavení a také
se zapichoval do pole kvůli dobré úrodě. Děvčata
chodila po vsi s létečkem, což byl stromek – symbol života a
jara, ozdobený pentličkami, papírovými květy
a
barevnými vejci, aby si vyprosila koledu.
Poslední postní týden je týdnem velikonočním, neboli pašijovým:
● Pondělí – Ježíš vyhání kupce z chrámu
● Úterý – Ježíš vyučuje v chrámě
● Škaredá středa – Jidáš zradil Ježíše
● Zelený čtvrtek – poslední večeře Páně, Ježíš je zatčen. V tento den nesmějí chybět na stole jidášky.
● Velký pátek – ukřižování Ježíše. O velkém pátku se dějí divy a zázraky.
● Bílá sobota – konal se obřad svěcení ohně. Při noční bohoslužbě se pak svěcený oheň vnese do
setmělého chrámu a od něj si postupně jeden od druhého zapalují své svíce. Od Ježíše se i nám rozsvítí
světlo v duši.
● Boží hod velikonoční – zmrtvýchvstání Krista. Při velikonočních obřadech se světily velikonoční pokrmy
– vejce, mazanec, beránek, chléb a víno. Vše má svůj symbolický význam. Vejce v sobě skrývá
symbolickou i skutečnou přítomnost života, nového stvoření, naděje. Pomalovávají se magickými
symboly. Beránek – symbolizuje Ježíše, chléb – Ježíšovo tělo, víno – Ježíšova krev.
● Pondělí velikonoční – letos 25. 4. Chodí se na pomlázku. Pomlázka – svazek z živých prutů – životodárná,
omlazující a uzdravující síla přechází symbolicky z živého prutu šleháním na člověka i na dobytek.
Koledníci jsou obvykle odměněni vajíčky.
Šárka Zdařilová, zdroj: Věneček JARO
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Jedna bába povídala
☼ Máme nového obecního údržbáře pana Mertu. Sympaťák 
☼ U obchodu potravin je opět nainstalovaná poštovní schránka.
☼ U kanalizace se vyřizuje stavební povolení. Předpokládáme, že kopat se začne v roce 2012 a to výstavbou
čističky.
☼ Máme novou pošťačku, která není zdejší a mohli bychom jí pomoct tím, že si napíšeme jmenovky na
funkční zvonky u domu a zviditelníme čísla popisná.
☼ Na obci a v knihovně najdete zdarma Zpravodaj Místní akční skupiny Bystřička (www.masbystricka.cz),
ve kterém jsou popsané, schválené a realizované dotační programy za uplynulé 2 roky. Je tam i návod,
jak si zažádat o dotace pro zemědělce, infrastrukturu, cestovní ruch, podnikání v regionu a kulturní dědictví.
☼ Pořadatelé to prý letos na čarodějnice pořádně rozjedou.
☼ Redakce vyzývá výtvarně nadané lidi: Pokud chcete, můžete přispívat svými „výtvory“ do Zpravodaje.
Například babky u této rubriky namaloval pan Jan Sigmund.
☼ Pré jedna bába povídala, že se tady pojede příští rok jakési motosprint... si představte, tady na vesnici
třista motórek....to abych si kópila vic vaty do uší....to bude kraválu....
☻ Už jste to slyšeli? Poprali se! Prý za to mohla klobáska.
☻ Lesík u sportovního areálu není určen pro těžbu dřeva, jak si koho napadne!
☻ Mládež na kovákovském hřišti poničila plot, strhla tabuli s provozním řádem a neustále si pod sebe stele
odpadky. Rodiče, víte co dělají vaše děti ve svém volném čase?
☼ Našel by se někdo, kdo by byl ochoten ZDARMA vymýšlet, šít a vyrábět kostýmy pro akce pořádané TJ
Sokol? Tvořivá práce je pro tělo i mysl lepší než koukání na televizi. Tak jestli máte čas, chuť a umíte
šít – neváhejte, nestyďte se a přihlaste se. Čeká nás Královský bál i příprava masopustních masek
☼ TJ Sokol Mrsklesy má zájem o dámské např. svatební nebo plesové dlouhé šaty. Pokud takové nevyužité
doma máte a jste ochotni nám je věnovat, velmi to přivítáme. Šaty můžete odevzdat na adrese Mrsklesy
115, Urbáškovi. Připravujeme pro děti Královský bál.

Ke Svátku matek
Jan Sigmund
Dnes uprostřed májové krásy
máš matičko svátek.
Za těžké chvíle, za věrnou péči,
za ruce ztvrdlé s mozoly v dlaních
za slzy a starost – pro děti bolest
a odříkání,
za hořkost mnohou,
co dáti odměnou pouhou,
jen lásku, vděčnost a květ.
Když lásku budeme splácet láskou
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pokvete májem celičký svět.

Přejeme Vám, aby jarní větřík odvanul pochybnosti a slunce dalo sílu a sebevědomí.
Na Zpravodaji spolupracovali: šéfredaktorka Mgr. Šárka Zdařilová, Ing. Lenka Urbášková, Miluše Foukalová, Marie
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